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Salutació del president
Al juliol de 2019, la conformació del nou govern de la Diputació de Lleida va 
comportar la reformulació de les polítiques de promoció econòmica del 
territori per tal d’adaptar-les al nou paradigma econòmic que emana de les 
veritables necessitats que s’advertien, precisament, als ens econòmics de la 
nostra demarcació, entre ells el propi Patronat de Promoció Econòmica de la 
Diputació de Lleida.

És d’aquesta manera que a finals del 19 es comença a parlar de la prioritat 
d’impulsar la “transformació econòmica” de les terres de Lleida, l’Alt Pirineu i 
l’Aran. El concepte de “promoció” està associat al foment d’una determinada 
realitat, un teixit productiu en el nostre cas, que amb el pas de temps s’ha anat 
adaptant a nous mercats, noves necessitats de la ciutadania i un entorn social 
que igualment mostra el seu dinamisme a una velocitat superior a la dels 
processos administratius de tota institució pública.

En l’inici de l’any 2020, des del Patronat de Promoció Econòmica es formula la necessitat d’adaptar el seu 
discurs, l’eficiència de les seves accions i les seves estructures per a impulsar la Transformació Econòmica. 
No és una decisió gratuïta, és producte de la constatació que les terres de Lleida, l’Alt Pirineu i Aran han de 
fer front un procés de despoblació que s’incrementa a mesura que les estructures econòmiques i les 
infraestructures públiques ja no garanteixen la fixació de la població per falta d’oportunitats de negoci de les 
empreses.

I just quan s’estava determinant quines fortaleses del nostre territori podien convertir-se en oportunitats per 
a transformar el món rural i combatre així el despoblament −des del capital natural al coneixement, 
adaptades als Objectius de Desenvolupament Sostenible determinats per l’ONU−, va esclatar la pandèmia 
de la COVID-19. És cert que en un primer moment, fruit del xoc sanitari i emocional que va provocar la 
ràpida propagació de la malaltia, totes les administracions ens vam abocar a l’emergència sanitària. Però 
aquell equip que va intuir la necessitat del canvi de paradigma en les nostres polítiques econòmiques va 
saber veure que la millor manera de fer front la crisi econòmica i social que derivaria de la sanitària es trobava 
precisament en les polítiques de transformació econòmica més que en la promoció d’uns esquemes que 
havien mostrat la seva debilitat davant la virulència del virus.

I Europa ens va donar la raó. L’ambiciós projecte de recuperació econòmica que la Unió Europea ha 
dissenyat pel futur post-covid es fonamenta, precisament, en la transformació de l’economia de les regions 
europees per garantir-ne un futur més sostenible per a les properes generacions. Ens trobem, doncs, 
alineats en aquesta visió de treball que catalitzarà, precisament, en els projectes Next Generation. Un 
d’aquest, el de l’economia circular en la valorització de les dejeccions ramaderes i altres subproductes 
agroalimentaris, és l’únic projecte que gestionarà una diputació, i és precisament la de Lleida. Igualment, 
participem en altres projectes d’alt valor social que han de definir la nova economia adaptada a la 
digitalització de les llars i les administracions, i s’està impulsant un Pacte Territorial Sostenible de les 
Energies Renovables que determini les condicions territorials en les quals promoure l’energia neta de 
manera ordenada i beneficiosa per al conjunt del territori. 

Tot això no és fruit de la casualitat, sinó del treball intens amb un objectiu ben delimitat. I de tot això us parla 
aquesta memòria d’activitats del Patronat de Promoció Econòmica de l’any 2020.

Il·lm. Sr. Joan Talarn i Gilabert
President de la Diputació de Lleida
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Les activitats del Patronat de Promoció Econòmica previstes als seus Estatuts són:

- Promoció de totes aquelles activitats que fomentin el desenvolupament econòmic de les comarques 
de Lleida, la diversificació de la seva economia i la Innovació.

· Foment de l’associacionisme en els sectors productius.

· Millora de les estructures productives.

· Realització d’estudis, així com l’assistència tècnica, econòmica i jurídica.

· Cooperació amb altres organismes públics o privats que realitzen funcions de promoció econòmica.

· Promoció d’accions que fomentin el treball i l’ocupació.

· Promoció de les relacions amb els sindicats de treballadors, agraris, etc.

· Promoció de mesures de suport a la petita i mitjana empresa, així com a qualsevulla altra empresa 
associativa.

· Execució dels programes o ajuts rebuts de la UE dins l’àmbit de la seva competència.

En aquest sentit, el Patronat gestiona projectes propis, projectes de la Diputació de Lleida i dóna suport 
tècnic i econòmic a d’altres entitats beneficiàries de finançament europeu.
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Òrgans i Consell Rector
Arran de les eleccions municipals del 26 de maig de 2019, i d’acord als articles 8 i 11 dels Estatuts, es va constituir 
el Consell Rector del Patronat en sessió 4/2019 de 30 d’ octubre de 2019, amb la següent composició, 

Sr Joan Talarn i Gilabert   President    

Sr. Carles Gibert i Bernaus  Vicepresident  

Sr. Ferran Accensi i Torres   Diputat del Grup d'ERC

Sr. Josep Ramon Fondevilla i Isús Diputat del Grup d'ERC

Sr. Jordi Verdú i Paijà    Diputat del Grup d'ERC

Sra. Regina Cairol i Berengueres  Diputada del Grup d'ERC

Sr. Francesc Cerdà I Esteve  Diputat de Junts per CAT

Sr. Ramon Consola I Palau  Diputat de Junts per CAT

Sr. Francesc Sabanés I Serra  Diputat de Junts per CAT

Sr. Jordi Latorre I Sotus    Diputat de Junts per CAT

Sr. Agustí Jiménez I Perez  Diputat del Grup del PSC

Sra. Elena Ferré I Toldrà    Diputada d'en Comú Guanyem Lleida

Sr. Amador Marqués I Atés   Diputat per Unitat d'Aran

Sra. Maria Burrel Badia    Diputada per Ciutadans

Sra. Maria Dolores Tella    Directora Serveis Generals del Departament de Territori i Sostenibilitat

Sr. Ramon Alturo Lloan   Director d'Empresa i Coneixement  

Sr. Ferran De Noguera Betriu  Director dels serveis d’Agricultura, Ramaderia, Pesca,  i  Alimentació 

Sr. Jaume Saltó      President de la Cambra de Comerç de Lleida 

Sr. Carles Giribet    Cambra de Comerç de Tàrrega

Sr. David Masot I Florensa   President del Consell Comarcal del Segrià 

Sr. Josep Ma Mullol i Miret  President del Consell Comarcal del Pallars Jussà

Sr. Gerard Balcells Huguet  President del Consell Comarcal de l'Urgell

Sr. Francesc Boya    Síndic del Conselh d’Aran  

Sr. Carles L. Isús Castellarnau  President del Consell C. del Pallars Sobirà

Sra. Sara Alarcon I Postils   Presidenta del Consell Comarcal del Solsonès

Sra. Cristina Rodriguez Vila   Secretaria General CCOO

Sr. José Luís Aguilà I Barranco   Secretari General de  la UGT

Sr. Ramon Bernaus i Abellana  Secretari General de la Diputació

Sra. Teresa Torrejón Blanch  Interventora de la Diputació de Lleida
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Per decret 423, de 4 de març de 2020 es nomenada nova secretaria col·labora de la secretaria general a Trinidad 
Catalán Carrera, per jubilació de l’anterior secretària.
 
A partir del consell rector 3/2020, de 15 de juny de 2020, la sra. Merce Carulla Castells va substituir a la sra. Regina 
Cairol i Berengueres. A partir del consell rector 5/2020, de 20 de novembre de 2020, la sra. Maria Vergés va 
substituir al sr. Francesc Boya.

Durant el 2020 s’han fet 7 consell rectors on s’han tractat 71 punts:

 

Número

1/2020

2/2020

3/2020

4/2020

5/2020

6/2020

7/2020

Data

17 de febrer de 2020

5 de maig de 2020

15 de juny de 2020

13 d’octubre de 2020

20 de novembre de 2020

26 de novembre de 2020

3 de desembre de 2020

Punts tractats

10

10

11

17

8

9

6
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Organigrama

CONSELL RECTOR

PRESIDENT

Joan Talarn

VICEPRESIDENT

Carles Gibert

DIRECTOR

ASSESSORA

Ramon Boixadera

Àlex Domínguez (Cap)
Francesc Altés**
Joan Buchaca

Laia Gómiz
Manel Martínez**

Marisa Otal
Judit Rodríguez**

Rosa Sabaté**
Gemma Sanvisens

Teresa Capdevila
Jordi Carrera
Trini Catalán
Ricard Lega*
Sílvia Mòdol*

* Pertanyen a la secció de promoció i projectes però durant l’any 2020 han donat suport 
a la secció administrativa.
** Estan contractats per la Diputació de Lleida per l’execució de projectes específics amb
cofinançament europeu.

Marc Cañellas

Teresa Botargues

SECCIÓ DE 
PROMOCIÓ I PROJECTES SECCIÓ ADMINISTRATIVA COMUNICACIÓ
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Pressupost any 2020
El dia 17 de febrer de 2020 s’aprova pel Consell Rector del Patronat de Promoció Econòmica, el següent pressu-
post de l’any 2020. Posteriorment es aprovat pel Ple de la Diputació de Lleida, el 21 de febrer de 2020.  

INGRESSOS

DESPESES

El pressupost que gestionem de Diputació any 2020 és per un import de 12.801.992,05€. El pressupost que 
gestionem del Patronat de Promoció Econòmica és per un import de  2.895.480,62€. En total, el Patronat gestiona 
15.697.472,67 €.

Administració
REGISTRE D’ENTRADA I SORTIDA DE DOCUMENTS

Durant l’any 2020 han tingut entrada al Patronat, un total de 1.284 documents de entrada i han hagut 630 
assentaments en el registre de sortida i s’han numerat un total de 358 decrets.

Capítol

1

2

3

4

6

8

Descripció Aplicació Pressupostària

Despeses de personal

Despeses corrents en béns i serveis

Despeses financeres

Transferències corrents

Inversions reals

Actius financers

TOTAL DESPESES

Totals 2020

1.103.240,05

878.560,57

150,00

888.300,00

15.630,00

9.600,00

2.895.480,62

Totals 2019

878.209,21

596.748,46

150,00

888.300,00

12.000,00

9.600,00

2.385.007,67

Capítol

3

4

5

7

8

Descripció Aplicació Pressupostària

Taxes, preus públics i altres ingressos

Transferència corrents

Ingressos patrimonials

Transferències de capital

Actius financers

TOTAL INGRESSOS

Totals 2020

1.500,00

2.868.250,62

500,00

15.630,00

9.600,00

2.895.480,62

Totals 2019

1.500,00

2.356.907,67

5.000,00

12.000,00

9.600,00

2.385.007,67
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Projecte Estratègic per a la Transformació Econòmica de les Terres de 
Lleida, Pirineu i Aran, 2020-2027
A finals de l’any 2019, i a través del Patronat de Promoció Econòmica, la Diputació de Lleida  va impulsar el 
Projecte Estratègic per a la Transformació Econòmica de les Terres de Lleida, Pirineu i Aran, 2020-2027.

El principal objectiu del Projecte és frenar i,  en la mesura que sigui possible, revertir el despoblament que pateix de 
forma estructural la demarcació, abordant les causes de la problemàtica demogràfica  i no tant les conseqüències. 
Des d’aquesta perspectiva, el projecte vol impulsar canvis en el model de desenvolupament econòmic del territori, 
donat que no resulta prou atractiu ni per fixar ni per atreure població.

Els canvis a impulsar es plantegen al 2019, en una època pre-pandèmia,  en base a les fortaleses i debilitats de la 
demarcació en relació a les oportunitats identificades en un escenari global de canvi de paradigma econòmic cap 
a un nou model capaç de cobrir la creixent demanda d’aliments, aigua, materials i energia d’una població creixent, 
mentre contribueix a mitigar la crisi del canvi climàtic. 

Aquest nou paradigma econòmic, circular, orgànic i renovable,  esdevé una oportunitat per posar en valor els 
recursos i capacitats de les zones rurals en benefici de la seva revitalització econòmica i social,  sempre i quan 
siguin les pròpies comunitats rurals les qui impulsin i liderin els canvis necessaris per capturar aquests beneficis.

La irrupció de la pandèmia de la COVID-19 durant el 2020 no ha fet més que evidenciar la necessitat d’aquest canvi 
de model i la resposta de la UE, que implica la mobilització de recursos més gran de la seva història, preveu una 
forta injecció de recursos públics precisament per transformar les economies europees en aquesta direcció, 
impulsant la transició ecològica i digital justa i inclusiva com a mitjà per abordar la fase de reconstrucció 
socioeconòmica post-COVID-19.

En general, però, els territoris rurals no disposen dels instruments necessaris per liderar aquesta transició, que 
esdevé un repte complex i a llarg termini, i que implica canvis fonamentals, és a dir, innovacions transformatives,  
tant en la dimensió social (actituds, normes, valors...) com en la dimensió tècnica (infraestructures, processos 
industrials, tecnologies...) . En el cas de la demarcació de Lleida,  la dispersió geogràfica, l’estructura productiva i 
la dimensió de les empreses i les explotacions agràries, les polítiques centralitzades d’RDI o la manca de cultura 
col·laborativa entre les diferents institucions, fan necessari desenvolupar noves formes de col·laboració entre 
governs, acadèmia, empreses i societat civil, més participatives, flexibles, obertes i dinàmiques, que fomentin 
l’experimentació, l’aprenentatge i l’adaptabilitat necessàries per gestionar un repte tan complex. El Projecte vol 
donar resposta a aquesta necessitat.

Transformació Econòmica

6

2020
Memòria



Durant l’any 2020 s’han produït avenços molt significatius en tres àmbits clau del Projecte: la metodolo-
gia, la governança i les aliances.  

A nivell metodològic, el Projecte ha estat escollit com un dels principals projectes pilot per a la propera 
Estratègia d’Especialització Intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT) del període 2021-2027 i ha servit de 
referència per al desenvolupament de la metodologia Projecting Opportunities for Industrial Transitions 
del Join Research Center de la Comissió Europea. Durant l’any s’han realitzat cicles formatius, organit-
zats per la Generalitat de Catalunya en col·laboració amb la Universitat de Sussex i el Centre d’Investiga-
ció INGENIO, que han donat suport al desenvolupament metodològic del Projecte.

El resultat és una fórmula de tres elements (Figura 1), basada en el consens i 
la col·laboració,  un innovador instrument de concertació territorial i d’interes-
sos per a impulsar, facilitar i acompanyar, en termes justos i intel·ligents, la 
transició ecològica i digital del nostre territori.

La definició i implementació d’un model de governança que sigui acceptat per 
tots els actors i que faciliti i gestioni els processos i dinàmiques necessaris, és 
un element imprescindible per a la transformació. El model de governança 
proposat a través del Projecte preveu una organització a dos nivells, un d’es-
tratègic, per articular els esforços cap a l’assoliment d’una visió de futur com-
partida, i un d’operatiu, per articular els esforços al voltant de les oportunitats 
identificades en aquesta visió de futur. 

La principal fita assolida durant aquest any ha estat l’articulació de l’Oficina Tècnica de la Transformació 
(OTT), constituïda per la Diputació de Lleida, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimenta-
ció i el Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya.

El president de la Diputació, Joan Talarn, juntament amb el vicepresident del Govern amb funcions de president, Pere Aragonés 
i la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Teresa Jordà en la presentació del ‘Projecte per a la transformació 
econòmica de les Terres de Lleida, Pirineu i Aran’.

2020
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L’OTT és l’element de connexió entre els dos nivells de governança i les seves principals funcions són: 
Guiar i coordinar els esforços i les actuacions dels actors que participen en el projecte, definir i gestionar 
un sistema de monitoratge focalitzat en l’aprenentatge i que promogui l’adaptació, treballar per reforçar 
el compromís i la responsabilitat dels actors en relació amb la visió i els objectius compartits, influir en les 
agendes polítiques, captar recursos, comunicar i facilitar l’adopció de les solucions desenvolupades.

Les aliances estratègiques entre les institucions més representatives del territori són la base per definir 
els principals consensos i establir les dinàmiques de col·laboració indispensables en qualsevol procés de 
transformació socioeconòmica. 

En aquest sentit, durant l’any 2020 aquestes institucions han treballat de forma col·laborativa per teixir i 
consolidar aquestes aliances. La Cambra de Comerç de Lleida, la Cambra de Comerç de Tàrrega, la 
Universitat de Lleida, la Paeria, la Diputació de Lleida i la Generalitat de Catalunya s’han erigit com el 
Grup Promotor del Projecte de Transformació i el diàleg dut a terme durant aquest any ha permès 
consensuar una visió de futur compartida, uns àmbits prioritaris de desenvolupament, uns objectius 
estratègics i unes prioritats transversals que han de guiar el procés de transformació. El gener del 2021 
es van fer visibles els consensos assolits mitjançant un acte públic celebrat a la Cambra de Comerç de 
Lleida.

Sessions de treball entre les principals institucions del territori per establir consensos i fixar prioritats.

2020
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D’acord amb el Projecte Estratègic per a la Transformació Econòmica de les Terres de Lleida, Pirineu i Aran, 
2020-2027, el Patronat vol donar recolzament a iniciatives i actuacions d’entitats públiques i privades que tenen en 
comú la voluntat de contribuir a fer efectiva una visió de futur compartida del territori. Aquest suport s’articula en 
diferents modalitats d’ajuts: 

a) Aportacions
b) Convenis
c) Ajuts directes
d) Convocatòries

Aportacions
Dins el pressupost del 2020 hi figuren les aportacions següents: 

Estació Aduanera Lleida SA (Edullesa) al 2019, per a despeses de funcionament ordinari: 6.000 €
Estació Aduanera Lleida SA (Edullesa) al 2020, per a despeses de funcionament ordinari: 6.000 €
Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) al 2019: 70.000 €

Convenis
El Patronat, durant l’any 2020, ha signat un total de 15 convenis, amb uns ajuts concedits de 413.080,51 €.
Aquests convenis s’han signat, essencialment, amb entitats representatives del teixit empresarial per impulsar
accions que contribueixin a la transformació econòmica de la demarcació de Lleida.

Tanmateix, el Patronat ha col·laborat molt activament en la signatura d’altres convenis formalitzats per la
Diputació de Lleida:

- Conveni entre Diputació de Lleida i Diputació de Girona per al treball conjunt en l’àmbit de la promoció i
desenvolupament econòmic local.

- Conveni entre el departament de la Vicepresidència i d’economia i Hisenda, el departament
d’Agricultura, ramaderia, pesca i alimentació i la Diputació de Lleida per desenvolupar el projecte pilot de
transformació econòmica i l’impuls de la bioeconomia a la demarcació de Lleida.

- Conveni entre la Diputació de Lleida i l’Associació Leader de Ponent per a l’execució del projecte 
“Leaderant la transició econòmica, social i ambiental als territoris rurals” (14.877,19 €).

Ajuts

2020
Memòria
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- Convenis Consells Comarcals 2ª convocatòria FEDER:

Conveni de col·laboració entre la Diputació de Lleida i el Consell Comarcal de l’Alt Urgell per a 
l’execució de l’operació “Impulsa energia. Millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat d’edificis 
públics a l’Alt Urgell” (354.38,90 €).

Conveni de col·laboració entre la Diputació de Lleida i el Consell Comarcal del Pallars Jussà per a 
l’execució de l’operació “Foment del patrimoni natural d’interès turístic al Pallars Jussà” (283.466,30 €).

Conveni de col·laboració entre la Diputació de Lleida i el Consell Comarcal del Solsonès per a 
l’execució de l’operació “Illa cultural de Solsona, un eix vertebrador del turisme i la cultura al Solsonès” 
(373.101,36 €).

- Convenis entitats PECT’s 1ª convocatòria:

Conveni de col·laboració entre la Diputació de Lleida i el Centre d’Estudis Porcins de Catalunya, 
per a l’execució de l’operació “Porcí Tecnològic”, que forma par6t del “PECT El Porcí de Lleida, 
producció sostenible intel·ligent” (249.924,49 €).

Conveni marc de col·laboració entre la Diputació de Lleida i l’Ajuntament de Lleida per a l’impuls del 
sector agroalimentari a través del finançament de la rehabilitació de l’antic edifici de capitania del Parc 
Científic Agroalimentari de Lleida, per a la creació d’un Agrolvinglab. (150.000,00 €).

Convenis de col·laboració entre la Diputació de Lleida i l’Ajuntament de Tàrrega, IRTA i Associació 
ACORD pel finançament del PECT Segarra Garrigues.

Convenis del Patronat de Promoció Econòmica

Entitat 
ADV Terres de Ponent

Descripció de l’Ajut
L'objecte del conveni és la regulació de la col·laboració entre el Patronat i l'ADV Terres de Ponent per al 
manteniment, ampliació i reposició de la xarxa de granímetres durant l’any 2020.

Les actuacions a realitzar són les següents: continuació de l’estudi de la meteorologia de la zona i la seva 
incidència en el món agrícola inspecció mensual dels granímetres i possibles calamarsades revisió de la 
xarxa de granímetres mesurant i corregint possibles desviacions de les premisses tècniques.

Import concedit
30.000 €

2020
Memòria
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Entitat 
Associació d’ADV’s de Catalunya

Descripció de l’Ajut
Amb aquest projecte, es pretén millorar el medi ambient i la salut humana de tothom, començant pels 
productors i acabant pels consumidors. Aquest objectiu global es pretén aconseguir amb una millora de 
l’actuació de les ADVs, reforçant la tasca del President i dotant-les d’eines i d’informació que les reforcin

Import concedit
5.000 €

Entitat 
ASAJA

Descripció de l’Ajut
Conveni de col·laboració entre el patronat de promoció econòmica de  la Diputació de Lleida i ASAJA – 
Associació d’Empresaris Agràris de Lleida per a la realització de conferències, sessions informatives, 
assistència mitjançant la xarxa comarcal d’oficines a l’associat, potenciació de la visió agrària, la 
integració social d’immigrants, i la incorporació d’immigrants al treball agràri.

Import concedit
18.000 €

Entitat 
Ajuntament de Bellaguarda

Descripció de l’Ajut
Conveni de col·laboració entre el Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida i 
l’Ajuntament de Bellaguarda per a la construcció d’un obrador agroalimentàri comunitari. viver 
d’empreses agroalimentaries.

Import concedit
18.657,71 €

2020
Memòria
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Entitat 
Cambra de Comerç

Descripció de l’Ajut

S’ha donat suport a la realització d’aquestes actuacions:

- International Wine Business Meetings Japó i Corea del Sud
- International Wine Business Meetings Països Bàltics i Dinamarca
- Cicle de conferències: “Economia catalana: present i futur”
- Actualització Base Dades del sòl industrial de Lleida
- Projecte “Connectem La Noguera”

Import concedit
80.000 €

Entitat 
Consorci Leader Alt Urgell - Cerdanya

Descripció de l’Ajut
EXECUCIÓ DEL PROJECTE “LEADERANT LA TRANSICIÓ ECONÒMICA, SOCIAL I AMBIENTAL ALS 
TERRITORIS RURALS”, on s’inclouen les següents activitats:

a) Identificació dels agents territorials i generar el mapa d’actors d’interès. 
b) Realització de les autoavaluacions dels GAL que permetin valorar el grau d’execució de les EDL.
c) Recull dels resultats/ bones pràctiques resultants de les activitats dels projectes dels GALs: territori 
resilient, territori talent i territori intel·ligent.
d) Realització de la jornada participativa.
e) Informe dels resultats de la jornada per territori d’influència dels GAL + informe col·lectiu.

Import concedit
13.807,08 €
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Entitat 
Consorci Leader Pirineus Occidentals

Descripció de l’Ajut
EXECUCIÓ DEL PROJECTE “LEADERANT LA TRANSICIÓ ECONÒMICA, SOCIAL I AMBIENTAL ALS 
TERRITORIS RURALS”, on s’inclouen les següents activitats:

a) Identificació dels agents territorials i generar el mapa d’actors d’interès. 
b) Realització de les autoavaluacions dels GAL que permetin valorar el grau d’execució de les EDL.
c) Recull dels resultats/ bones pràctiques resultants de les activitats dels projectes dels GALs: territori 
resilient, territori talent i territori intel·ligent.
d) Realització de la jornada participativa.
e) Informe dels resultats de la jornada per territori d’influència dels GAL + informe col·lectiu.

Import concedit
18.256,75 €

Entitat 
Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central

Descripció de l’Ajut
EXECUCIÓ DEL PROJECTE “LEADERANT LA TRANSICIÓ ECONÒMICA, SOCIAL I AMBIENTAL ALS 
TERRITORIS RURALS”, on s’inclouen les següents activitats:

a) Identificació dels agents territorials i generar el mapa d’actors d’interès. 
b) Realització de les autoavaluacions dels GAL que permetin valorar el grau d’execució de les EDL.
c) Recull dels resultats/ bones pràctiques resultants de les activitats dels projectes dels GALs: territori 
resilient, territori talent i territori intel·ligent.
d) Realització de la jornada participativa.
e) Informe dels resultats de la jornada per territori d’influència dels GAL + informe col·lectiu.

Import concedit
13.763,89 €
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Entitat 
Costers del Segre

Descripció de l’Ajut
ACCIÓ PLUSFRESC: TASTOS, REGAL DIRECTE I SENYALITZACIÓ. 
En aquest cas, s’ha implementat la promoció de regal directe (“Per la compra de dos ampolles de la DO 
Costers del Segre, regal d’un llevataps) i també la senyalització dels lineals amb stoppers. Els tastos es 
van haver de cancel·lar uns dies abans d’iniciar-se per l’alta incidència de la Covid-19 en les Terres de 
Lleida. 

ACCIÓ HOSTALERIA: PACK DEGUSTACIÓ VINS TOP.  
En aquest cas, i degut al tancament de l’hostaleria durant tant temps, s’ha hagut de fer un canvi en 
l’acció plantejada inicialment i a partir del 10 de desembre es va regalar un llevataps quan es comprava 
una ampolla de vi de la DO Costers del Segre al restaurant, tant si és per prendre al restaurant com si és 
per prendre a casa. 

ACCIONS DE DIGITALITZACIÓ: ORGANITZACIÓ DE JORNADES TÈCNIQUES, WORKSHOPS QUE 
TINGUIN PER OBJECTE LA PROMOCIÓ DELS CELLERS CICLE POLIÈDRIC DE MASTERCLASS DO 
COSTERS DEL SEGRE. 
El cicle va tenir lloc en dues sessions durant els mesos de novembre i desembre i va consistir en 
l’organització de tastos virtuals amb la presència d’un responsable de cada celler (màxim 5) presentat i 
moderat pel sommelier Josep Pelegrín i adreçat a mitjans de comunicació professionals, sommeliers, 
restauradors, prescriptors en general, influencers, caps de compra de botigues de vins, etc.: 

30.11.2020 - “Cellers d’alçada de la DO Costers del Segre” 
14.12.2020 - “Petits cellers, grans vins de la DO Costers del Segre” 

Import concedit
20.000,00 €

Entitat 
JARC

Descripció de l’Ajut
Conveni de col·laboració entre el Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida i JARC per a 
l’assessoarment i informació, difusió d’ajuts, jornades monogràfiques, jornada de joves emprenedors agràris, 
activitats complementaries, activitats firals, promoció de la poma golden i ramaderia ecològica.

Import concedit
30.000 €
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Entitat 
Consorci grup d’acció local Noguera Segrià Nord

Descripció de l’Ajut
EXECUCIÓ DEL PROJECTE “LEADERANT LA TRANSICIÓ ECONÒMICA, SOCIAL I AMBIENTAL ALS 
TERRITORIS RURALS”, on s’inclouen les següents activitats:

a) Identificació dels agents territorials i generar el mapa d’actors d’interès. 
b) Realització de les autoavaluacions dels GAL que permetin valorar el grau d’execució de les EDL.
c) Recull dels resultats/ bones pràctiques resultants de les activitats dels projectes dels GALs: territori 
resilient, territori talent i territori intel·ligent.
d) Realització de la jornada participativa.
e) Informe dels resultats de la jornada per territori d’influència dels GAL + informe col·lectiu.

Import concedit
14.295,08 €

Entitat 
FECOC - Federació d’Entitats Catalanes de Ramaders d’Oví i Cabrum

Descripció de l’Ajut
FOMENT, CONSERVACIÓ I MILLORA DE LA RAÇA XISQUETA
Representació, foment ,defensa, conservació i promoció dels interessos econòmics de les associacions 
que en formen part, tant davant d’organismes públics com privats, sens perjudici de la representació 
ordinària dels interessos professionals que pertoca a les organitzacions professionals agràries.
Assegurar la viabilitat econòmica de les explotacions com a forma e subsistència dels seus titulars, com 
a motor de l’economia rural i a transmissions de coneixements.
Assegurar la biodiversitat animal i vegetal que comporta la ramaderia i el manteniment que generen 
sobre els ecosistemes.

Import concedit
14.300 €
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Entitat 
Assoc. Geoparc, Conca de Tremp i Montsec

Descripció de l’Ajut
ACTUACIONS A REALITZAR DURANT L’ANY 2020
Tancament del Pla Director 2015-2020.

Redacció de memòries tècniques, estudis i informes relacionats amb l’activitat de l’Associació:
Elaboració del Pla Director Geoparc Origens 2021-2025.
Dossier de revalidació.
Guia d’Ecoturisme del Geoparc.
Redacció projecte restauració del Castell de Sant Gervàs.
 
Visibilització del Geoparc:
Actualització del portal web propi del Geoparc Mundial de la Unesco i xarxes socials.
Traduccions i revisions lingüístiques.
Impulsar l’ampliació del Centre Interpretació del Montsec de Vilanova de Meià.
Accions de promoció i comunicació del Geoparc en suport no digital.
Estratègia i accions de comunicació  en suport digital.

Import concedit
100.000 €
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Entitat 
Federació d’Empresaris de Comerç de Lleida (FECOM)

Descripció de l’Ajut
Responsabilitat social de l’empresa – “Cicle amb força”: Jornada adreçada al comerç relacionada amb 
les propostes ODS Agenda 2030. (Taula rodona)

Setmana del comerç: Setmana del comerç – 05 al 09 de novembre de 2020 – Setmana digital de la 
FECOM - Programació d'activitats en xarxa repartides i dirigides especialment als i les comerciants: 
tallers, jornades, experiències.

Som empresa, som comerç 2016 - 2020 i Xarxa d’Experts en Comerç Local. 
Borsa de negocis: Digitalització xerrades formatives; Recerca d’empreses. Pla de xoc, abastiment 
d’Epis; Pla de Recuperació. SEPE, INSS, IMO; Mediació lloguer conveni Col·legi d’Arquitectes de 
Catalunya.

Diàleg social: XXI Escola d’Estiu de Comerç (17 al 19 d’agost-On line); Negociació Conveni Comerç, 
Conveni Tintorers, Conveni Col·lectiu d’Oficines i Despatxos de Catalunya, Conciliació Post Covid-19; 
Reforma Horària i Pacte del Temps ; Dia del Llibre i de la Rosa 2020.

Infraestructura / Urbanisme comercial: Mobilitat Pla Estratègic. Xarxa d’Experts. Territori.
Xarxa d’Experts en comerç local: Organització esdeveniment corporatiu; Prestigi i promoció del comerç.

Sostenibilitat-Proximitat-Interacció - Covid 19: Suport a les empreses en matèria laboral, fiscal, etc... i 
dotació d’eines per a promoure i dinamitzar el comerç àmbits sectorials i territorials

Import concedit
21.000 €
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Convenis de la Diputació de Lleida gestionats des del Patronat de Promoció Econòmica

Entitat 
Conveni entre el Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, el Departament 
d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i la Diputació de Lleida per desenvolupar el projecte pilot 
de la transformació econòmica i l’impuls de la bioeconomia a la demarcació de lleida

Descripció de l’Ajut

Coordinar i dinamitzar el projecte pilot de la Transformació Econòmica i l’impuls de la bioeconomia a la 
demarcació de Lleida. El Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, el Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i la Diputació de Lleida, reconeixen el seu interès mutu de 
dur a terme el projecte pilot i, per tant, acorden crear una oficina tècnica per la transformació econòmica 
i l’impuls de la bioeconomia en la demarcació de Lleida. Aquesta oficina serà l’instrument administratiu 
per coordinar i dinamitzar el projecte pilot.

El Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda (VEH) es compromet a:
- Col·laborar amb els treballs de l’oficina tècnica.
- Aportar suport metodològic per al desplegament i el monitoratge del projecte pilot.
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Entitat 
Conveni entre la Diputació de Lleida i la Diputació de Girona per al treball conjunt en l’àmbit de la 
promoció i desenvolupament econòmic local.

Descripció de l’Ajut

Formalitzar la voluntat de treballar plegats entre la Diputació de Lleida i la Diputació de Girona, per trobar 
sinergies i complementarietat entre les dues diputacions en el desenvolupament econòmic dels seus 
territoris i la voluntat de col·laborar en el coneixement mutu de les accions que s’estan desenvolupant en 
el territori; així com l’anàlisi de les repercussions de les actuacions per evitar duplicitats i per optimitzar 
els recursos públics.

Entitat 
Associació Leader Ponent

Descripció de l’Ajut
EXECUCIÓ DEL PROJECTE “LEADERANT LA TRANSICIÓ ECONÒMICA, SOCIAL I AMBIENTAL ALS 
TERRITORIS RURALS”, on s’inclouen les següents activitats:

a) Identificació dels agents territorials i generar el mapa d’actors d’interès. 
b) Realització de les autoavaluacions dels GAL que permetin valorar el grau d’execució de les EDL.
c) Recull dels resultats/ bones pràctiques resultants de les activitats dels projectes dels GALs: territori 
resilient, territori talent i territori intel·ligent.
d) Realització de la jornada participativa.
e) Informe dels resultats de la jornada per territori d’influència dels GAL + informe col·lectiu.

Import concedit
14.877,19 €
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Entitat 
 Universitat de Lleida-Càtedra Empresa Familiar

Descripció de l’Ajut
Aquesta càtedra té per objecte l'anàlisi, la investigació i la docència de la realitat, problemàtica i 
perspectives de les empreses familiars des de tots els punts de vista que s'estimin rellevants, ocupant-se 
de desenvolupar el programa formatiu i les tasques d'investigació que contribueixin a millorar la formació 
dels alumnes en aquesta matèria. Donat el caràcter multidisciplinari de la mateixa, s'imparteix en 
coordinació amb els plans d'estudi de grau elaborats en Facultats i Escoles, com les d'Agrònoms, 
Politècnica, Dret i Economia.

Import concedit
10.000 €/any

Entitat 
Ajuntament de Tàrrega- PECT Motors Segarra Garrigues

Descripció de l’Ajut
Coordinació, Gestió i Seguiment del projecte PECT MOTORS PEL S&G: Creixement econòmic al territori 
Segarra-Garrigues impulsat per la innovació als nous regadius i la promoció de la cooperació vertical 
amb agroindústries.

Import concedit
44.971,02 € 
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Entitat 
Associació ACORD– PECT Motors Segarra Garrigues

Descripció de l’Ajut
Concretament en l’operació: 
Direcció tècnica, implementació de les finques, transferència i
sostenibilitat del PECT

Dins del projecte PECT MOTORS PEL S&G: Creixement econòmic al territori Segarra-Garrigues impulsat 
per la innovació als nous regadius i la promoció de la cooperació vertical amb agroindústries

Import concedit
 211.881,25€

Entitat 
IRTA – PECT Motors Segarra Garrigues

Descripció de l’Ajut
Concretament en tres operacions: 
Innovació i desenvolupament Tecnològic en la utilització de
l’aigua de Reg en Vinya, Poma d’Altura, Pistatxer i Olivera
Aplicacions Tecnològiques innovadores per a la millora de
la qualitat de l’oli
Innovació i Desenvolupament Tecnològic en la utilització de
l’aigua de Reg en Blat de Qualitat

Dins del projecte PECT MOTORS PEL S&G: Creixement econòmic al territori Segarra-Garrigues 
impulsat per la innovació als nous regadius i la promoció de la cooperació vertical amb agroindústries

Import concedit
313.772,11 €
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Entitat 
Consell Comarcal del Pallars Jussà

Descripció de l’Ajut
EXECUCIÓ DE l’OPERACIÓ: “FOMENT DEL PATRIMONI
NATURAL D’INTERÈS TURÍSTIC AL PALLARS JUSSÀ”, que inclou les següents accions:

-Itinerari pel marge dret del Noguera Pallaresa entre els
embassaments de S. Antoni i Terradets.
- Centre Boumort-Espai d’interpretació de la natura
- Pla de comunicació i accions de difusió
- Implantació d'itineraris de natura de raquetes i esquí de
Muntanya
-Instal·lació d'una pantalla de Leds a l'àrea de recepció del
Congost de Mont-Rebei
- Tècnic d'impuls i dinamització de l'operació
- Instal·lació de Via Ferrata a l'embassament de Terradets
- Honoraris tècnics 
- Despeses indirectes

Import concedit
283.466,30 €

Entitat 
Consell Comarcal de l’Alt Urgell

Descripció de l’Ajut
Despesa personal
Millora enllumenat públic - ACM
Enllumenat interior CCAU, CDIAP i EDAR
District-heating 
Equipament
Comunicació - Despeses indirectes

Import concedit
354.368,90 €



2020
Memòria

23

Entitat 
Consell Comarcal del Solsonès

Descripció de l’Ajut
EXECUCIÓ DE L’OPERACIÓ:  “ILLA CUTURAL DE SOLSONA, UN EIX
VERTEBRADOR DEL TURISME I LA CULTURA AL SOLSONÈS”, que inclou les següents accions:

- Rehabilitació cal Metge Solé i cal Manel
- Museïtzació cal Manel (Casa del Carnaval)
- Equipament alberg

Import concedit
373.101,36€

Entitat 
CEP - PECT Porcí

Descripció de l’Ajut
Concretament en l’operació “PORCÍ TECNOLÒGIC”, que forma part del “PECT el porcí de Lleida, 
producció sostenible intel·ligent”, per a:
Despeses corrents
Despeses d’inversió

Import concedit
249.924,42 €



Entitat 
Ajuntament de Lleida - Paeria

Descripció de l’Ajut
Cofinançament de les despeses de la rehabilitació de l’antic edifici de Capitania i convertir-lo en un 
AGROLIVINGLAB, condició essencial per desenvolupar l’activitat del Parc Científic i també per garantir 
l’ampliació dels espais oferts a les empreses i fins i tot ubicar-ne de noves.

Import concedit
150.000 €

2020
Memòria
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Ajuts

2020
Memòria

Ajuts directes
L’objecte d’aquests ajuts és la concessió, per part del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida, 
de subvencions de forma directa per a activitats relacionades amb el desenvolupament econòmic en la demarcació 
de Lleida.

Beneficiari  Actuació  Ajut concedit
CC Pallars Jussà CEI 2019  30.000€
CC Pallars Jussà Epicentre 2019  58.000€
CC Pallars Jussà Epicentre 2020  58.000€

Convocatòries
Durant l’any 2020 s’han resolt dues convocatòries de concurrència competitiva.

Fires Internacionals

Subvencions a Empreses per a la participació en fires i salons d’àmbit internacional: 
 
L’objecte d’aquestes és regular la col·laboració del Patronat de Promoció Econòmica, amb els empresaris socials 
o individuals, que desenvolupin la seva activitat total o parcialment a les comarques de Lleida, als efectes d’ 
incentivar la seva participació en fires i salons d’àmbit internacional, que es celebrin en territori nacional o a 
l’estranger, i així ampliar les seves àrees d’influència comercial.

Degut a la pandèmia, l’organització I concequent participació en fires ha disminuit dràsticament Durant l’any 2020. 
Per aquest motiu, del pressupost inicial de la convocatòria de 128.000,00 €, sols s’ha pogut conceder un import 
inferior

L’import concedit és de 35.656,08 €.

- Indicador 1: 35.656,08 € import total subvencions concedides
- Indicador 2: 21 sol·licituds presentades
- Indicador 3: Total inversió subvencionada : 236.106,18 €,
- Indicador 4: 21 subvencions concedides

Plans de Dinamització Econòmica
 
“Convocatòria per a la concessió de subvencions per a la redacció de Plans de Dinamització Econòmica als 
ajuntaments de la demarcació de Lleida, convocatòria 2019”. L’objectiu d’aquesta convocatòria de Plans de 
Dinamització Econòmica, es donar suport als municipis de menys de 20.000 habitants de la demarcació provincial 
de Lleida, que vulguin redactar un Pla de Dinamització Econòmica, per dotar-los d’un model econòmic competitiu 
i unes línies d’actuació amb mesures concretes, dins del seu àmbit territorial.
 
L’import concedit és de 59.421,60 €
- Indicador 1: Total inversió subvencionada: 250.583,59 €
- Indicador 2: 59.421,60 € import total subvencions concedides (23,71% sobre el total)
- Indicador 3: 19 sol·licituds presentades
- Indicador 4: 7 subvencions concedides 
- Indicador 5: 5 subvencions no ateses per manca de crèdit 
- Indicador 6: 7 subvencions desestimades 
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El Patronat de Promoció Econòmica promou, gestiona, executa i justifica diferents projectes europeus, 
dels que es beneficiari la Diputació de Lleida. En aquests moments, s’estan executant 8 projectes amb 
un pressupost superior als 18 milions. A més a més, donem suport tècnic i financer a d’altres projectes 
promoguts per d’altres ens locals de la demarcació, com es el cas de diferents eixos 6 i 4 del FEDER, o 
el IDAE finançat amb FEDER de l’estat. 

FEDER EIX 6 - Ponent Actiu
La Diputació de Lleida ha dissenyat l’operació “PONENT ACTIU”, projecte que té com a objectiu la 
creació d’itineraris turístics, la senyalització dels punts d’interès i obres de valorització del patrimoni 
natural i cultural, de diferents indrets de les comarques de Lleida. Aquesta operació es va presentar, i va 
estar seleccionada, a la convocatòria per seleccionar operacions de les entitats locals susceptibles de 
cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014-202, eixos prioritaris 4 i 6, d’acord amb l’Ordre 
GAH/45/2016, de 7 de març (DOGC núm. 7078, de 14 de març). Per tant, el 50 % de l’objecte 
d’aquests contractes és cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió 
Europea, en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020. Objectiu d’inversió en 
creixement i ocupació
.
Objectiu estratègic

Consolidar l’eix PONENT ACTIU  com a destí turístic a partir de la posada en valor del seu patrimoni 
natural i cultural i mitjançant un model de gestió unificat, que permeti la creació de nous productes 
turístics sostenibles al territori, la recuperació i posada en valor del patrimoni cultural i natural, així com 
dels municipis que els envolten.

Objectius operatius

• Generació d’una marca turística pròpia per l’àmbit territorial del Ponent, d’on puguin penjar 
submarques territorials o temàtiques, i que reforci la marca turística de tota la demarcació de Lleida.

• Desenvolupar una Pla de Comunicació dels recursos i productes culturals, paisatgístics, turístics, ja 
existents, i els que s’han de crear, que els contempli dins de la mateixa marca.

• Definir, de manera conjunta amb els agents del territori les pautes i les accions per a la comercialització 
dels productes creats.

• Realitzar 33 accions de conservació del patrimoni cultural i dels nuclis antics dels municipis motor.

ODS implicats en el projecte

26

2020
Memòria



• Realitzar 32 accions de manteniment i millora dels espais naturals protegits existents al voltant dels 
municipis seleccionats.

Pressupost

3.836.103,47€

El projecte es va iniciar a finals de 2017 i les seves actuacions es centren en 59 municipis de les 
Garrigues, Pla d’Urgell, Segrià i Urgell.

Àmbit d’actuació

 

Descripció de les actuacions

Increment del número de visitants de qualitat, que esdevinguin usuaris i clients, i que serà mesurable a 
partir de les següents accions:

1.Allotjant-se en el territori. 
2.Recorrent el territori.
3.Utilitzant els serveis complementaris del territori.
4.Consumint productes del territori.
5.Interactuant amb les altres ofertes de cultura i natura del territori.
6. Generant activitat econòmica de manera indirecta.

2020
Memòria

Eix vertebrador

Aiguabarreig 
del Segre i Cinca 

Estany d’Ivars 
i Vila-sana 

Mas de Melons
-Alfés 

Secans del Segrià 
i Utxesa

La Serra i els 
Tossals de 
Torregrossa

La Serra d’Almenara
-Bellmunt

Riu Set 

Riu Corb

Baix Segre

Vall de Vinaixa   

Comarques

Segrià

Pla d’Urgell

Garrigues 
i Segrià

Segrià

Pla d’Urgell

Urgell

Garrigues 
i Segrià

Urgell

Segrià

Garrigues

Municipis

Granja d’Escarp, Seròs, Aitona, Massalcoreig, Torres de Segre i Soses

Ivars d’Urgell, Vila-sana, Barbens, Bellvís, Bell-lloc d’Urgell, Castellnou de 
Seana, Fondarella, Golmés, Miralcamp, Mollerussa, Linyola, el Poal, Palau 
d’Anglesola, Sidamon, Torregrossa, Vilanova de Bellpuig

Castelldans, el Cogul, Albatàrrec, Alfés, Artesa de Lleida, Aspa, Lleida, 
Puigverd de Lleida

Aitona, Alcanó, Alfés, Llardecans, Sarroca de Lleida, Seròs, Sunyer, Torres 
de Segre i la Granja d’Escarp

Miralcamp, Mollerussa, Fondarella, Torregrossa, Sidamon i Bell-lloc d’Urgell

Agramunt i Castellserà

El Vilosell, la Pobla de Cérvoles, Cervià de les Garrigues, l’Albagés, el 
Cogul, Aspa, Alfés, Sudanell, Sunyer, Montoliu de Lleida, Artesa de Lleida

Guimerà, Ciutadilla, Verdú, Nalec, Sant Martí de Riucorb , Maldà , Belianes, 
Bellpuig, Vallbona de les Monges

La Granja d’Escarp, Seròs, Aitona, Massalcoreig, Torres de Segre, Soses

La Floresta, Arbeca, Els Omellons, l’Espluga Calba, Tarrés, Fulleda, Vinaixa
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Accions finalitzades a 31-12-2020

Accions en execució a 31-12-2020

2020
Memòria

Municipi

Aspa

Belianes 

Vallbona de les Monges

Artesa de Lleida

El Cogul

Acció

Condicionament medioambiental

Bassa del dolç

Centre d'interpretació de la observació 
d'aus i l'alberg municipal

Rehabilitació integral de l'espai la vileta 
d'Artesa de Lleida

Adeqüació i millora espai visitants el Cogul

TOTAL

Pressupost

59.886,69

64.422,34 

352.110,05

230.851,64

42.951,37

750.222,09€  

Municipi

Bellpuig

Tarrés

La Granja d'Escarp

Massalcoreig

Maldà, Nalec i St Martí 
de Maldà

Vinaixa

Acció

Moli Vell i sobreeixidor de la Bassa 
de Bellpuig

Ruta Calç: Restauració d'elements 
patrimonials i millora de la senyalització

Àrees recreatives i senyalització

Reforma i millora de la torre mirador i 
l’aguait de la Badina i àrees recreatives

Peixera compartida Maldà-Sant Martí 
de Riucorb i Nalec

Obres de consolidació de l’edifici 
“La Dalla” (Antic centre cívic popular) 

TOTAL

Pressupost

216.049,83

93.444,15 

37.749,57 

50.236,00 

19.404,98

150.463,25 

567.347,78 €  
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Accions en tràmit de contractació a 31-12-2020

2020
Memòria

Municipi

Estany d'Ivars

Estany d'Ivars

Estany d'Ivars

Ciutadilla

Acció

Museografia de Cal Sinèn

Millora de la zona lacustre i bassa temporal

Adquisició de finca i adequació 
d’aparcament de Can Sinen d'Estany d'Ivars

Restauració del molí del Valls

TOTAL

Pressupost

65.884,50 

67.562,51

109.574,46 

100.430,00 

343.451,47 €  
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Galeria d’imatges
PONENT ACTIU

2020
Memòria

Anunci en premsa al diari ARASecció de Ponent Actiu al wikiloc

Estand institucional de la Diputació de Lleida a la Fira Sant Miquel

Publireportatge del pantà d’Utxesa
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Galeria d’imatges
PONENT ACTIU

2020
Memòria

Guia pràctica - Ruta amb nens. Vora l’aigua tranquil·la del Segre

Reportatge al digital ElNacional.cat d’una de les rutes
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2020
Memòria

Galeria d’imatges
PONENT ACTIU

2020
Memòria

Mapa de totes les rutes del projecte Ponent Actiu
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FEDER EIX 6 - Camí de Sant Jaume: Xarxa del Patrimoni
La Diputació de Lleida va dissenyar l’operació “CAMÍ DE SANT JAUME: XARXA PEL PATRIMONI”, 
projecte que té com a objectiu l’impuls del Camí de Sant Jaume entre Tàrrega i Alfarràs com a eix 
vertebrador de dinamització econòmica, cultural i ambiental del territori.
 
Aquesta operació es va presentar, i va estar seleccionada, a la convocatòria per seleccionar operacions 
de les entitats locals susceptibles de cofinançament del PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos 
prioritaris 4 i 6, d’acord amb l’Ordre  PRE/2017/2018, de 25 de juliol, (DOGC núm. 7698 de 3 de 
setembre).

Objectiu estratègic

Posar en valor tota la riquesa patrimonial que ofereix el CAMÍ DE SANT JAUME al seu pas per Catalunya 
i, concretament en el tram comprès entre Tàrrega i Alfarràs, com a element de desenvolupament 
territorial d’un model de turisme ètic, sostenible, responsable i accessible, basat en l’acolliment i 
l’hospitalitat.

Objectius operatius

- 20 intervencions de conservació del patrimoni en 17 municipis del tram Tàrrega-Alfarràs del Camí de 
Sant Jaume.

- Pla Conjunt de Foment Territorial del Turisme vinculat al tram del Camí de Sant Jaume de Tàrrega a 
Alfarràs

- Identificar, catalogar i diagnosticar el elements patrimonials dels altres trams del Camí de Sant Jaume 
que passen per la Demarcació de Lleida

- Articular i validar la metodologia de treball “inter-trams”, per contribuir a la sostenibilitat del model més 
enllà de la finalització de l’Operació.

Pressupost
2.950.631,31 €

Àmbit d’actuació

L’àmbit territorial específic de la iniciativa el formen un conjunt de 17 municipis del tram del Camí de Sant 
Jaume entre Tàrrega i Alfarràs: Tàrrega, Vilagrassa, Anglesola, Tornabous, Puigverd d’Agramunt, La 
Fuliola, Barbens, Ivars d’Urgell, Linyola, Bellvís, Penelles, Bellcaire d’Urgell, Balaguer, Castelló de 
Farfanya, Algerri, Ivars de Noguera i Alfarràs..

2020
Memòria ODS implicats en el projecte
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Descripció de les actuacions

Accions finalitzades a 31-12-2020

Ha finalitzat una part de l’actuació 2, concretament l’acció:   
IDENTIFICACIÓ, CATALOGACIÓ I DIAGNOSI DEL PATRIMONI CULTURAL VINCULAT AL CAMÍ DE 
SANT JAUME  ALS TRAMS MONTSERRAT-TÀRREGA I TÀRREGA-ALCARRÀS, per un import de: 
16.799,99€ (ii)

Accions en execució a 31-12-2020

Accions en tràmit de contractació a 31-12-2020

2020
Memòria

Actuació 1

Actuació 2

Actuació 3

Actuació 4

2.707.023,51€

33.880€

65.340€

144.388,80€

2.950.632,31€

Accions de conservació del patrimoni cultural i de 
creació i rehabilitació d’infraestructures per la seva 
revalorització

Foment territorial del turisme cultural vinculat al camí 
de sant jaume a la demarcació de lleida

Comunicació i difusió per a la construcció de 
l’impacte de l’operació

Gestió i coordinació

TOTAL

TÀRREGA 103.693,77 €Obres de conservació de les cobertes cal Trepat 
naus 14, 15 i 16 

TÀRREGA

ANGLESOLA

BELLVÍS

BELLCAIRE
D’URGELL

ALGERRI

Adequació de la plaça de la Bassa situada dins del 
Parc de St. Eloi 

Rehabilitació de la casa de la cultura “Cal Gassol"

Adequació d’un espai pel patrimoni festiu dels Firals 
de Bellvís a la casa de la Vila 

Millora de l’ermita del Pedrís i entorn com a espai de 
memòria del cap de pont de Balaguer 

Alberg de Peregrins del camí de Sant Jaume

TOTAL 
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74.259,31 € 

160.988,25 € 

102.744,06 €

105.770,66 €

92.127,85 €

535.890,13 € 



2020
Memòria

Galeria d’imatges
CAMÍ DE SANT JAUME: XARXA DEL PATRIMONI

Millora centre històric Linyola

Millora del camí de la Plana cap al Castell del Remei (Penelles)

Recuperació del Molí del Siscar-Moli del senyor ( Puigverd d’Agramunt)           

Recuperació trullets i torre de vigilància (Ivars de Noguera)
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2020
Memòria

2020
Memòria

Galeria d’imatges
CAMÍ DE SANT JAUME: XARXA DEL PATRIMONI

Sèquia del CUP de (Balaguer)

Millora de l’ermita del Pedrís (Bellcaire d’Urgell)
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FEDER EIX 6 - Camins Tradicionals dels Pirineus
La Diputació de Lleida va dissenyar  l’operació “CAMINS TRADICIONALS DELS PIRINEUS”, projecte 
que té com a objectiu crear en el Pirineu de Lleida una xarxa de camins connectada a nivell intercomarcal 
i que enllaci també amb les xarxes dels territoris veïns. Recuperar els camins tradicionals i potenciar els 
valors del paisatge i potenciar la creació de propostes associades al senderisme que generin activitat 
econòmica en àrees rurals i de muntanya. 

Aquesta operació es va presentar, i va estar seleccionada, a la convocatòria per seleccionar operacions 
de les entitats locals susceptibles de cofinançament del PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos 
prioritaris 4 i 6, d’acord amb l’Ordre  PRE/2017/2018, de 25 de juliol, (DOGC núm. 7698 de 3 de 
setembre).

Objectiu estratègic

Posicionar Lleida com a una destinació sostenible líder en turisme d’interior i de muntanya, en base al 
principis d’excel·lència, responsabilitat, ecologia i innovació.

Objectius operatius

- Valoritzar una xarxa de camins tradicionals que vertebri les comarques pirinenques, connectant els 
nuclis de població, dinamitzant la seva economia i relligant tots els territoris.

- Obres de restauració, adequació i valorització d’infraestructures relacionades amb els vials principals

- Creació de producte turístic.

Pressupost
2.087.482,05€

Àmbit d’actuació

L’àmbit territorial específic de la iniciativa està format per les comarques de: l’Alt Urgell, Cerdanya, Aran, 
Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Alta Ribagorça, Solsonès i el municipi de la Baronia de Rialb.

2020
Memòria ODS implicats en el projecte
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Descripció de les actuacions:

Accions en tràmit de contractació a 31-12-2020

2020
Memòria

Actuació L-1

Actuació L-2

Actuació 3

Actuació 4

1.002.385,67 €  

614.975,58 €  

325.732 €  

144.388,80€

2.087.484,05 €

Xarxa principal de camins

Valorització d’infraestructures  relacionades amb els vials

Creació de producte, imatge  i promoció

Gestió

TOTAL

38

Línia 1

L-2 
Alta Ribagorça

101.569,64 €  

63.004,70 €

164.574,34 €

Xarxa principal de camins - redacció projecte

Revisió inventaris, millores del ferm xarxa comarcal, 
senyalització ruta BTT

TOTAL



2020
Memòria

2020
Memòria

Galeria d’imatges
CAMINS TRADICIONALS DELS PIRINEUS

Imatges valorització de la xarxa de camins (800 km) 

Imatges d’obres de valorització d'infraestructures previstes 
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FEDER EIX 6 - Paisatges de Ponent

La Diputació de Lleida va dissenyar l’operació Paisatges de Ponent, un projecte que té com a objectiu la 
creació d’accions de conservació, manteniment i millora del patrimoni natural i cultural, i accions de 
promoció, foment i desenvolupament del turisme, de diferents indrets de les comarques de Lleida.

Aquesta operació es va presentar, i va estar seleccionada, a la convocatòria per seleccionar operacions 
de les entitats locals susceptibles de cofinançament del PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prio-
ritaris 4 i 6 (Resolució PRE/1527/2019, de 04 de Juny de 2019).

Objectiu estratègic

- Potenciar el creixement econòmic i la creació d’ocupació en les zones rurals, revaloritzar el patrimoni 
cultural i natural del territori i posicionar Lleida com a referent mundial en Turisme Cultural i Natural 
Intel·ligent.

- Generar sinergies i complementarietats en relació amb diferents polítiques,  instruments i fonts de 
finançament, que comparteixin elements en comú amb el concepte de Turisme Sostenible i la promoció 
i conservació del patrimoni natural i cultural.

- Augmentar els vincles entre els responsables polítics i la resta de parts interessades en el 
desenvolupament d’aquest model turístic en el territori, per tal d’identificar prioritats d’actuació.

- Elaborar Plans d’Acció que continguin actuacions concretes per tal de materialitzar els objectius i 
generar els impactes esperats en els sectors implicats i en el territori i la seva societat.

Creació de nous productes culturals i turístics entorn aquells valors endògens del territori. Buscar 
elements que vertebrin els discurs temàtic per al seu desenvolupament. Rius, Espais Naturals Protegits, 
Patrimoni Cultural, Paisatges, Fets històrics, etc..

- Recuperació dels valors paisatgístics del territori com a eina de desenvolupament turístic: rius i entorn, 
canals i sèquies, patrimoni cultural, nuclis antics, paisatges naturals etc..

- Dotar de la infraestructura necessària al territori per a millorar la percepció que tenen els visitants, i 
generar satisfacció en la seva estada.  Senyalització patrimonial, i turística, adequació d’espais 
patrimonials, accessibilitat, eines tecnològiques, etc.

- Generació de marques turístiques pròpies dins del territori que englobin vàries comarques i que 
contribueixin a convertir Lleida en un destí turístic unificat, facilitant la gestió territorial del sector, a nivell 
ambiental, econòmic, tècnic i social.

2020
Memòria ODS implicats en el projecte
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2020
Memòria

Objectius operatius

A) FOMENT DE LA COMPETITIVITAT.
 A.1. Promoure la diversificació de l’oferta turística.
 A.2. Desenvolupar la innovació en la indústria turística.
 A.3. Millorar les competències professionals.
 A.4. Fomentar la prolongació de la temporada turística.
 A.5. Consolidar la base de coneixements socioeconòmics del turisme

B) PROMOCIÓ I CONSOLIDACIO DEL MODEL DE TURISME SOSTENIBLE, RESPONSABLE I DE 
QUALITAT. 
B.1. Utilització responsable dels recursos naturals.
B.2. Promoció, protecció i conservació del patrimoni natural i cultural.
B.3. Impacte local, econòmic i social.
B.4. Adaptació al canvi climàtic.
B.5. Eficiència energètica del sector.
B.6. Visibilitat internacional i accions conjuntes.

C) MAXIMITZACIÓ DEL POTENCIAL DE LES POLÍTIQUES I INSTRUMENTS FINANCERS DE LA UE.
Aquest enfocament fa que els objectius operatius de l’estratègia estiguin alineats amb les prioritats 
transversals del PO FEDER Catalunya 2020:
Equilibri territorial, Internacionalització, Ocupació i Especialització intel·ligent.

Pressupost
4.771.708,95€.

Àmbit d’actuació 

Eix vertebrador

Canals d’Urgell

Paisatges de la 
Noguera Baixa

Ribagorçana / 
Pinyana Paisatges
de l’Aigua

Segrià Sec

Garrigues Altes
Paisatges de l’Oli

Comarques

Segrià, Noguera, Pla d’Urgell,
Urgell, Garrigues

Noguera

Segrià

Segrià

Garrigues

Municipis

Arbeca, Les Borges Blanques, Juneda, Puiggròs, Agramunt, 
Anglesola, Belianes, Bellpuig, Castellserà, Ossó de Sió, 
Preixana, Puigverd d’Agramunt, Tàrrega, Tornabous, 
Vilagrassa, Barbens, Bell-lloc d’Urgell, Bellvís, Castellnou de 
Seana, Fondarella, Golmés, Ivars d’Urgell, Linyola, 
Miralcamp, Mollerussa, Palau d’Anglesola, el Poal, Sidamon, 
Torregrossa, Vilanova de Bellpuig, Vila-sana, Balaguer, 
Bellcaire d’Urgell, Bellmunt d’Urgell, Penelles, Preixens, 
la Sentiu de Sió, Vallfogona de Balaguer

Albesa, Algerri, Balaguer, Bellcaire d’Urgell, Bellmunt d’Urgell, 
Castelló de Farfanya, Cubells, Ivars de Noguera, 
Menàrguens, Montgai, Penelles,Preixens, Sentiu de Sió, la, 
Térmens, Torrelameu, i Vallfogona de Balaguer.

Alfarràs, Alguaire, Almenar, Benavent de Segrià, 
Corbins, Portella, la, Rosselló, Torrefarrera, 
Torre-serona, Vilanova de Segrià

Almatret, Llardecans, Sarroca de Lleida, Torrebesses, Maials

Bellaguarda, Bovera, La Granadella, 
Granyena de les Garrigues, Juncosa, el Soleràs, els Torms.
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2020
Memòria

Descripció de les actuacions

Accions finalitzades a 31-12-2020

Accions en execució a 31-12-2020

Accions en tràmit de contractació a 31-12-2020

 

Municipi

Torrebesses

Acció

Projecte execució Centre d'Interpretació de la Pedra Seca

TOTAL 

Pressupost

5.989,50 €

5.989,50 €

Municipi

Castelló de 
Farfanya

Els Torms

Acció

Execució consolidació urgent de la torre del torrent del 
conjunt monumental del Castell (Castelló de Farfanya).

Recuperació de la bassa nova i el pou de la Vila.

TOTAL 

Pressupost

37.252,27 €

30.800,01 €

68.052,28 €

Municipi

Sarroca

Agramunt

Puiggròs

Maials

Tàrrega

Acció

Consolidacions urgents del Castell de Sarroca de Lleida 
(Sarroca de Lleida).

Rehabilitació antic escorxador  Fase 1- Rehabilició cobertes 

"1ª Fase de la restauració del Castell de Puiggròs"

Tram de la muralla del conjunt històric de la Vila Closa 
de Maials - Carrer Travessia de Lleida
 
Projecte bàsic i executiu consolidació estructural, 
adequació interior i musealització Casa del Call 
(Estudi 15),Tàrrega

TOTAL 

Pressupost

77.091,45 €

177.716,99 €

249.048,25 €

64.457,22 €

108.927,23 €

677.241,14 €
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Memòria

Galeria d’imatges
PAISATGES DE PONENT

Àmbit Canals d’Urgell 

Àmbit Paisatges de l’Aigua

Àmbit Noguera Baixa

Àmbit Paisatges de l’Aigua

Àmbit Paisatges de l’Oli
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FEDER EIX 4 - Forest 4 Local
La Diputació de Lleida va dissenyar l’operació FOREST4LOCAL, un projecte que té com a objectiu 
articular un sistema de gestió forestal dels boscos de propietat municipal al Pirineu de Lleida, per a 
aconseguir augmentar la participació i distribució de biomassa forestal per a usos tèrmics en edificis i 
equipaments públics, en aquelles comarques amb un elevat pes específic de boscos de propietat de 
l’administració local (municipis, EMDs).

Aquesta operació es va presentar, i va estar seleccionada, a la convocatòria per seleccionar operacions 
de les entitats locals susceptibles de cofinançament del PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prio-
ritaris 4 i 6, d’acord amb l’Ordre GAH/45/2016, de 7 DE MARÇ, (DOGC núm. 7078 de 2016).

Objectiu estratègic

Augmentar la participació i distribució de les energies renovables per a usos tèrmics, en particular la 
biomassa, biogàs i biocombustibles per al transport, en consonància amb el Pla d’Energies Renovables 
2011- 2020 i en el seu cas, amb la planificació de les Comunitats Autònomes.

Objectius específics

- Governança: Definició i implementació d’un model de governança que permeti el subministrament 
dels punts de consum en base a la gestió forestal sostenible de boscos públics.

- Planificació: Avaluació de la biomassa de les zones més arbrades de l’àrea d’actuació i les seves 
possibilitats d’aprofitament per a fusta o amb finalitats energètiques.

- Gestió de l’aprovisionament: Implantació de 5 Centres Logístics de Biomassa (CLBs), engegar al 
seva operativitat i reforma d’un que ja existeix.

- Punts de consum: Implementació d’una xarxa de 19 instal·lacions tèrmiques amb biomassa arreu de 
l’àmbit d’actuació.

En conjunt, el projecte FOREST4LOCAL permetrà establir cadenes de subministrament i consum públic 
d’energia tèrmica en base a recursos locals municipals aprofitats de forma sostenible.

Alhora es farà la màxima difusió possible a entitats públiques i privades així com la societat en general, 
comunicant els resultats per tal de canviar la percepció sobre l’ús del bosc, sensibilitzant sobre les 
innovacions i la biomassa, difonent els avenços en mecanitzacio forestal, incentivant l’aprofitament per a 
biomassa i realitzant una comunicació transparent i entenedora sobre l’ús de la biomassa i els efectes 
positius que produeix.

Pressupost
4.460.747,78 €

El 50% de l’objecte d’aquest projecte està cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional 
(FEDER) de la Unió Europea, en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020. 
Objectiu d’inversió en creixement i ocupació. Finançament: FEDER (1.855.641,38€), Diputació de Lleida 
(1.835.009,68€), Municipis i entitats locals beneficiàries (770.096,72€).
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Àmbit d’actuació

L’operació FOREST4LOCAL té una cobertura territorial directa per una banda com a propietaris 
municipals forestals en 47 municipis i EMDs i per altra banda en les inversions directes en Centres 
Logístics i Instal·lacions Tèrmiques de biomassa forestal en 18 municipis pertanyents a 6 comarques:

– Alt Urgell
– Alta Ribagorça
– Cerdanya (Lleidatana)
– Pallars Jussà
– Pallars Sobirà
– Val d’Aran

Descripció de les actuacions

El pla de treball per aquests 4 anys s’ha planificat amb 5 actuacions amb les quals afavorir l’assoliment 
de tots els objectius plantejats per FOREST4LOCAL.

Actuació 1, GESTIÓ DE L’OPERACIÓ:

L’objectiu serà la gestió del operació tant des del punt de vista de coordinació tècnica entre la Diputació, 
els Consells Comarcals, els municipis i EMDs i l’administració forestal catalana (MEDI NATURAL – 
GENCAT), així com des del punt de vista de la gestió del fons FEDER.
Per a realitzar la gestió tècnica de l’operació es comptarà amb el suport d’un Comitè de Seguiment que 
es crearà amb representants de la Diputació de Lleida, Consells Comarcals, Municipis, EMDs, 
Administració Forestal Catalana i experts en sistemes de gestió forestal. Aquest Comitè vetllarà pel bon 
desenvolupament de l’operació, aportant mesures correctores en cas necessari.
Per altra banda també s’implementarà un Pla de Comunicació específic per l’operació, on s’inclouran 
jornades, informació, publicitat, pàgines Web i xarxes socials.

Actuació 2, GOVERNANÇA:

En aquesta actuació es definirà i s’implementarà a nivell de cada comarca el model de gestió agrupada 
dels boscos de cada territori, s’iniciarà mitjançant la recopilació d’informació i comparació amb d’altres 
zones o regions on s’ha implantat un sistema de gestió de biomassa forestal. És molt important disposar 
d’exemples d’èxit propers distribuïts pel territori català.
S’articularà la formula jurídica més adequada per cada zona degut a l’heterogeneïtat de situacions i per 
tant es realitzarà una governança a mida. Els models definits poden servir per gestionar altres recursos 
naturals que hi pugui haver.
Es redactaran els documents tècnics (si cal) que permetin programar-la, així com els plans de tasques 
anuals.
Associat al model de gestió de governança anirà el desenvolupament de centres logístics públics (si 
s’escau). Això implica tant la seva localització com el seu dimensionament, manteniment i gestió.

2020
Memòria

45



Actuació 3, PLANIFICACIÓ APROFITAMENT DE LA BIOMASSA FORESTAL SOSTENIBLE:

Amb aquesta actuació es vol aconseguir conèixer les existències de biomassa aèria dels boscos de les 
zones més arbrades de l’àmbit de l’operació i la possibilitat d’aprofitament d’aquesta biomassa per fusta 
de serra o amb finalitats energètiques.
Aquesta quantificació ha de ser acurada i real per no generar expectatives falses i desenvolupar 
l’operació en contra dels principis de sostenibilitat ecològica.
Aquesta avaluació comportarà la redacció de operacions d’infraestructures forestals per optimitzar 
l’extracció de la fusta. S’utilitzaran les metodologies més actuals per tal d’optimitzar costos.

Actuació 4, GESTIÓ DE L’APROVISIONAMENT BIOMASSA FORESTAL:

Mitjançant aquest operació es pretén fer la inversió necessària per a implantar 6 Centres Logístics de 
Biomassa (CLB) nous i engegar la seva operativitat en fase pilot, juntament amb la reforma d’un CLB que 
ja existeix.
Els Centre Logístics que s’executen en aquesta operació es creen per acopiar i estellar la fusta que 
s’extreu dels diferents forests locals., amb els següents objectius:
1- Reduir temps d’oferta i demanda i evitar el decalatge entre períodes de consums i producció
2- Reduir costos de transport en els diferents punts de consum buscant la ubicació òptima
3- Preparar la matèria prima, reduint la humitat del combustible buscant l’eficiència energètica òptima.
En aquesta actuació hi hauria dues línies diferents:
Per una banda es realitzara tot el procés de redacció, aprovació i licitació dels CLB. Posteriorment i per 
ordre cronològic es realitzarà la inversió i construcció d’aquests. Finalitzara aquesta part de la tasca fent 
un seguiment dels CLB creats obtenint dades de entrada de fusta, estella obtinguda, sortida d’estella, 
despeses i ingressos i dades de manteniment dels CLB.
Per l’altra banda se’ns presenta una tasca que restaria lligada a l’Actuació 3 i vinculada als Acords de 
Governança aconseguits. Aquesta tasca consistiria en la redacció per part dels tècnics competents de 
l’Administració dels Plans anuals de gestió de treballs forestals, que marcaran les pautes d’extracció 
d’estella dels boscos, actual i futura.

Actuació 5, PUNTS PÚBLICS DE CONSUM DE BIOMASSA FORESTAL SOSTENIBLE:

Es realitzarà el procediment contractual de les inversions de la taula de les Instal·lacions Tèrmiques (IT) 
que s’adjunta en aquesta actuació i, que s’iniciarà amb l’avaluació, licitació i contractació de les millors 
propostes tècniques i econòmiques tant a nivell d’import com de costos d’operació posteriors.

Accions finalitzades a 31-12-2020

2020
Memòria

2020
Memòria

Municipi

Martinet 
i Montellà

Bellver de 
Cerdanya

Acció

4. Centres Logístics de Biomassa(

4. Centres Logístics de Biomassa

TOTAL 

Pressupost

90.714,09 €

95.720,20 €

186.434,29 €
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Accions en execució a 31-12-2020

Accions en tràmit de contractació a 31-12-2020

2020
Memòria

2020
Memòria

Municipi

Seu d’Urgell

Governança

Acció

5. Instal·lacions tèrmiques

2. Governança

TOTAL 

Pressupost

522.422,11 €

45.980,00 €

568.402,11 €

Municipi

Pont de Suert

Val d'Aran (Les)

Alt Urgell (Coll de Nargó)

Bassella

Bellver de Cerdanya

Coll de Nargó

Fígols i Alinyà

Llavorsí

Monteferrer i Castellbó

Montellà i Martinet

Oliana

Pont de Suert (2 obres)

Ribera d'Urgellet (2 obres)

Salàs de Pallars

Sorribes La Vansa

Val d'Aran (Vielha)

Acció

4. Centres Logístics de Biomassa

4. Centres Logístics de Biomassa

4. Centres Logístics de Biomassa

5. Instal·lacions tèrmiques

5. Instal·lacions tèrmiques

5. Instal·lacions tèrmiques

5. Instal·lacions tèrmiques

5. Instal·lacions tèrmiques

5. Instal·lacions tèrmiques

5. Instal·lacions tèrmiques

5. Instal·lacions tèrmiques

5. Instal·lacions tèrmiques

5. Instal·lacions tèrmiques

5. Instal·lacions tèrmiques

5. Instal·lacions tèrmiques

5. Instal·lacions tèrmiques

TOTAL 

Pressupost

56.370,46 € 

291.690,66 € 

142.250,56 € 

60.581,72 € 

181.730,47 € 

40.337,05 € 

65.767,22 € 

464.664,66 € 

193.115,10 € 

89.522,30 € 

183.489,69 € 

190.703,01 € 

167.098,70 € 

76.916,45 € 

90.101,30 € 

572.028,86 € 

2.866.368,21 €
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Galeria d’imatges
FOREST 4 LOCAL

Centre Logística de Biomassa de Martinet i Montellà

Centre Logística de Biomassa Bellver de Cerdanya

Troballes arqueològiques a les obres de Xarxa de Calor a la Seu d’Urgell
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FEDER PECT - El Bosc, primer recurs de l’economia verda

La Diputació de Lleida va dissenyar l’operació el PECT “El Bosc, primer recurs de l’economia verda” que 
contribueix a les prioritats i als objectius de la RIS3CAT. Incideix en l’ àmbit sectorial líder de les indústries 
de la química, energia i recursos i en les activitats emergents. Aquesta operació es va presentar, i va estar 
seleccionada, a la convocatòria per a la selecció de projectes d'especialització i competitivitat territorial 
(PECT) emmarcats en la RIS3CAT susceptibles de cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 
2014-2020, d’acord amb l’Ordre GAH/95/2016, de 26 d’abril, (DOGC núm. 7113 - 4.5.2016).

Objectiu estratègic

D’acord amb el Pla Estratègic per a l’adaptació de l’estratègia RIS3CAT a la demarcació de Lleida, 
elaborat per la Diputació, que estableix com a objectiu central potenciar la multi funcionalitat del bosc 
com a font de riquesa econòmica i ambiental.
 
L’objectiu estratègic general del PECT és impulsar el procés de transició cap al model de bioeconomia 
en el territori a partir del bosc com a recurs essencial; promoure la innovació, la competitivitat (creixement 
econòmic), el reequilibri territorial (llocs de treball en zones rurals) i l’adaptació al canvi climàtic en els 
diferents estadis de la cadena de valor forestal, en el marc conceptual de l’economia circular

Durant el 2020 s’ha posat en funcionament la pàgina web: www.pectbosc.cat

Objectius operatius

Els objectius específics i operatius corresponents a aquests objectius estratègics es concreten, en les 
quatre operacions, que a banda de l’operació de coordinació, formen el PECT, i constitueixen un únic 
projecte.
 
Les quatre operacions són les següents:

IMBIOFUST: Impuls i realització d’una planta pilot de bio refineria a partir de fusta de baix preu i els seus 
subproductes.
INNOVATRUF: Impuls de la producció de tòfones a partir de la innovació en la gestió silvícola dels 
boscos i en la implantació i gestió d’arbres inoculats.
PLANIFICACIÓ I MOBILITZACIÓ DELS RECURSOS FORESTALS: Eines avançades de planificació i 
suport a la gestió forestal i innovacions en mecanització de zones de pendent.
VALORITZACIÓ DE LA FUSTA: Innovacions tecnològiques en el desenvolupament de la fusta contra 
laminada (CLT) amb espècies locals i foment de l’ús de la fusta com a solució constructiva 
energèticament eficient.

Pressupost
Operació de Coordinació: 255.500,00€ 

Àmbit d’actuació

El projecte s’emmarca en l’àmbit de la indústria química, l’energia i els recursos, contribuint a la millora 
de la competitivitat d’un dels àmbits sectorials líders, les activitats emergents, l’ús de les tecnologies 
facilitadores transversals i la millora de l’entorn d’innovació.

2020
Memòria ODS implicats en el projecte

49



Descripció de les actuacions

Les actuacions són les següents:

a) La interlocució davant la Direcció General d’administració Local i els organismes responsables de la 
gestió i el control del PO FEDER de Catalunya 2014-2020 en tot el referent a les comunicacions i 
intercanvis propis de les obligacions i responsabilitats derivades de l’execució de les operacions del 
PECT i del cofinançament del FEDER aplicat.

b) La coordinació del conjunt de les operacions del PECT i de les entitats participants, en els terminis 
recollits a la resolució del PECT i en el programa de treball aprovat. 

c) La comunicació dels avanços i nivells d’execució física i financera del PECT, en nom i representació 
de la totalitat del partenariat del PECT, en els terminis i formats determinats per la Direcció General 
d’administració Local i els organismes responsables de la gestió i  el control del PO FEDER de Catalunya 
2014-2020.

d) L’assessorament a les entitats participants en relació a la normativa legal aplicable a les tasques i 
operacions que executen.

e) El seguiment i el control operatiu i estratègic de la programació del PECT, dels seus projectes, 
operacions i actuacions així com la supervisió del compliment que les entitats beneficiàries del PECT 
respecten la normativa comunitària, de l’Estat membre i catalana aplicable.

Accions certificades al SIFECAT a 31-12-2020

Accions en execució a 31-12-2020

2020
Memòria

Operacions

Coordinació

Coordinació

Acció

Coordinació dels membres i operacions

Pla de comunicació i difusió

TOTAL 

Pressupost

15.400,28 € 

2.294,00 €

17.694,28 €

Operacions

Coordinació

Coordinació

Coordinació

Coordinació

Coordinació

Coordinació

Coordinació

Acció

Coordinació dels membres i operacions

Revisions  de control operatiu i estratègic

Revisions de control de normativa

Creació del servei de suport i assessorament

Avaluació final impacte territorial

Pla de comunicació i difusió

Comitè assessor internacional CAIFOR

TOTAL 

Pressupost

134.099,72 € 

16.000,00  €

26.000,00 €

24.000,00 €

18.000,00 €

7.706,00 € 

12.000,00 €

237.805,72 € 
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Galeria d’imatges
PECT BOSC
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FEDER PECT - Porcí de Lleida, la producció sostenible intel·ligent

La Diputació de Lleida va dissenyar l’operació el PECT “Porcí de Lleida, la producció sostenible 
intel·ligent” contribueix a les prioritats i als objectius de la RIS3CAT. Incideix en l’àmbit sectorial líder de 
la indústria alimentària i reforça la competitivitat del teixit empresarial mitjançant la millora de l’eficiència 
dels processos productius i connecta les capacitats tecnològiques amb un sector líder del territori.

Aquesta operació es va presentar, i va estar seleccionada, a la convocatòria per a la selecció de 
projectes d'especialització i competitivitat territorial (PECT) emmarcats en la RIS3CAT susceptibles de 
cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, d’acord amb l’Ordre GAH/95/2016, de 26 
d’abril, (DOGC núm. 7113 - 4.5.2016).

Objectiu estratègic

El Pla Estratègic per a l’adaptació de l’estratègia RIS3CAT a la demarcació de Lleida, elaborat per la 
Diputació de Lleida, estableix la producció intel·ligent i sostenible com a objectiu central per al sector 
porcí.

D’acord amb el Pla, l’objectiu estratègic general del PECT és impulsar la recerca, la innovació, la 
transferència de resultats i l’ús de les tecnologies facilitadores transversals, especialment les TIC, en la 
producció porcina amb la finalitat d’optimitzar-ne l’eficiència, millorar la sanitat, i transformar les 
dejeccions ramaderes en recursos fertilitzants, en línia amb els principis de l’economia circular.

Durant el 2020 s’ha posat en funcionament la pàgina web: www.pectporci.cat

Objectius operatius

Els objectius específics i operatius es concreten en tres operacions, que a banda de l’operació de 
coordinació, formen el PECT, i constitueixen un únic projecte. Les tres operacions són les següents:
Porcí-Eficient: eficiència tècnica, econòmica i ambiental en la producció porcina
Porcí-Sanitat: sistema de registre de casos clínics en porcí i anàlisi de dades temporal i espacial.
Porcí-Tecnològic: innovació tecnològica en la producció de carn porcina per la futura societat del 
benestar: eficiència, sostenibilitat i transparència.

Pressupost
Operació coordinació: 253.500,00€

Àmbit d’actuació

L’àmbit d’actuació en el que s’emmarca el projecte és el de la indústria alimentària. Les accions busquen 
reforçar la competitivitat del teixit empresarial mitjançant la millora de l’eficiència dels processos 
productius i connecta les capacitats tecnològiques amb un sector líder del territori.

2020
Memòria ODS implicats en el projecte

52



2020
Memòria

Descripció de les actuacions

Les actuacions són les següents:

- La interlocució davant la Direcció General d’Administració Local (DGAL) i els organismes responsables 
de la gestió i el control del PO FEDER de Catalunya 2014-2020 en tot el referent a les comunicacions i 
intercanvis propis de les obligacions i responsabilitats derivades de l’execució de les operacions del 
PECT i del cofinançament del FEDER aplicat.

- La coordinació del conjunt de les operacions del PECT i de les entitats participants, en els terminis 
recollits a la resolució del PECT i en el programa de treball aprovat.

- La comunicació dels avanços i nivells d’execució física i financera del PECT, en nom i representació de 
la totalitat del partenariat del PECT, en els terminis i formats determinats per la Direcció General 
d’Administració Local i els organismes responsables de la gestió i el control del PO FEDER de Catalunya 
2014-2020.

- L’assessorament a les entitats participants en relació a la normativa legal aplicable a les tasques i 
operacions que executen.

- El seguiment i el control operatiu i estratègic de la programació del PECT, dels seus projectes, 
operacions i actuacions així com la supervisió del compliment que les entitats beneficiàries del PECT 
respecten la normativa comunitària, de l’Estat membre i catalana aplicable a les operacions que el 
componen.

Accions certificades al SIFECAT a 31-12-2020

Accions en execució a 31-12-2020

2020
Memòria

Operacions

Coordinació

Coordinació

Acció

Coordinació dels membres i operacions

Pla de comunicació i difusió

TOTAL 

Pressupost

16.667,05 €

2.453,00 €

19.120,05 €

Operacions

Coordinació

Coordinació

Coordinació

Coordinació

Coordinació

Coordinació

Acció

Coordinació dels membres i operacions

Revisions  de control operatiu i estratègic

Revisions de control de normativa

Creació del servei de suport i assessorament

Avaluació final impacte territorial

Pla de comunicació i difusió

TOTAL 

Pressupost

132.832,95 €

16.000,00  €

26.000,00 €

24.000,00 €

18.000,00 €

17.547,00 €

234.379,95 €
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FEDER INTERREG POCTEFA - Prometheus

El Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida forma part del consorci de socis del 
projecte PROMETHEUS (EFA 309/19), cofinançat pels fons FEDER- INTERREG 2014-2020, mitjançant 
el programa Interreg V-A Espanya-França-Andorra (POCTEFA 2014-2020).

L’entitat que lidera aquesta iniciativa és la Universitat de Lleida i formen part del consorci: Universitat 
de Barcelona, Consell Generau d’Aran, Le Cirdoc, departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya, el Govern d’Andorra, la Universitat de Perpinyà i el Patronat de Promoció Econòmica de la 
Diputació de Lleida.

Objectiu General:

Transferir el coneixement generat en el procés d’investigació universitària al voltant de les Festes del Foc 
dels Solsticis als Pirineus a la societat, mitjançant productes formatius  i divulgatius, destinats a 
institucions públiques, associacions i empreses del sector cultural del territori transfronterer.

Objectius Específics:

- Estendre el potencial I+D+I de les universitats del territori  i centres d’investigació en referència a les 
Festes del Foc en forma d’oferta educativa i  recursos pedagògics.

- Oferir plataformes virtuals i activitats divulgatives que puguin ser emprades per institucions, empreses 
i associacions de l’àmbit cultural i particular.

- La participació de la nostra entitat en aquest projecte consisteix en l’elaboració d’un “kit” comunicatiu 
i divulgatiu que faciliti a les pimes i organismes locals el desenvolupament de les seves activitats 
culturals. Amb un pressupost de 49.981,05€

Durant l’any 2020 s’han iniciat els tràmits per a la contractació, menor, de l’empresa que serà 
l’encarregada de l’elaboració del Kit.

Pressupost total del projecte:
1.045.729,10€

2020
Memòria ODS implicats en el projecte
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FEDER ESP EIX 4 - IDAE

Durant l’any 2020, la Diputació de Lleida, mitjançant del Patronat de Promoció Econòmica, ha atorgat 
subvencions per valor de 846.392,74€ en el marc de les “Normes reguladores del procediment de 
concessió de subvencions directes a projectes singulars d’entitats locals de la demarcació de Lleida per 
afavorir el pas a una economia baixa en carboni”, publicades al BOP, núm. 62, de 28 de març de 2018.  

Aquest import, sumat a les subvencions atorgades durant l’any 2019, pel mateix concepte, fan un total 
de 3.279.367,70€

L’import dels ajuts correspon al 25% de la despesa elegible de les actuacions aprovades mitjançant 
el  Reial Decret 616/2017, de 16 de juny, que regula la concessió directa de subvencions a projectes 
singulars d’entitats locals que afavoreixin el pas a una economia baixa en carboni, en el marc del 
“Programa Operatiu FEDER de Creixement Sostenible 2014-2020”, gestionat per l’IDAE (Instituto para 
la Diversificación y el Ahorro de Energía) 

En total s’han atorgat subvencions a 44 Ajuntaments i 4 Consells Comarcals, el que representa un 
total de 58 actuacions.

Del total de les 58 sol·licituds rebudes:
 
- 49 corresponen a la mesura 6 “Renovació de las instal·lacions d’enllumenat, il·luminació i senyalització 
exterior”

- 5  corresponen a la mesura 11 “Instal·lacions per l’ús tèrmic de la Biomassa”

- 3 corresponen a la mesura 1  “Rehabilitació energètica de l’envolvent tèrmica dels  edificis municipals 
existents”

- 1 correspon a la mesura  15 “Instal·lacions fotovoltaiques” 

Amb aquesta actuació, la Diputació de Lleida reforça la lluita contra el Canvi Climàtic, en la qual hi té dos 
clars referents; el Pacte d’Alcaldes pel Clima i l’Energia i l’Agenda 2030 dels Objectius de 
Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides (ODS).

SOC ESTRATÈGIC
En data 07/10/2019, el Patronat de Promoció Econòmica, va presenta sol·licitud de subvenció en el 
marc de la convocatòria del Programa de suport i acompanyament a la Planificació estratègica 
per a la realització del programa denominat “Xarxa Lleida Territori Intel·ligent, PLUS. (XLTI 
PLUS)”, per un import total de 38.671,16 euros, sobre un cost del total de 48.339,50 euros, d’acord 
amb la Resolució TSF/2229/2019, d’1 d’agost, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2019 per a 
la concessió de subvencions destinades al Programa de suport i acompanyament a la planificació 
estratègica.  

2020
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Un cop valorada la sol·licitud, en data 17/12/2019 es va resoldre atorgar a l’entitat, una subvenció de 
18.408,46 euros (Total elegible 23.010,57 €) destinada a finançar parcialment el programa denominat 
“Xarxa Lleida Territori Intel·ligent, PLUS. (XLTI PLUS) per a l’articulació d’eines de dinamització, 
participació i governança de la cooperació entre els actors públics i privats del territori en el procés de 
co-definició i desenvolupament d’Agendes Compartides per a la transformació del model de 
desenvolupament local de la província de Lleida en base al potencial del model d’economia verda”.

Un cop licitada aquesta actuacio, en data 07/11/2020 s’adjudica el contracte per a l'execució del Servei 
d’elaboració model de governança d’Agendes Compartides” (Exp. 34/20), a l'empresa NOTUS.

Projecte ENI CBC NET “Med Pearls”
El Patronat de Promoció Econòmica participa, a través de la comarca de les Garrigues, en el projecte 
europeu Med Pearls, liderat per l’Agència Catalana de Turisme (ACT), del Departament d’Empresa i 
Coneixement, en el qual es potenciarà el tema de l’Slow Tourism en zones properes al turisme massificat 
però que no n’acaben rebent gaire.

Els socis europeus de l’ACT són The Confederation of Egyptian European Business Associations 
(Egipte), The Federation of Egyptian Chambers of Commerce – Alexandria Chamber (Egipte), The 
Municipality of Thessaloniki (Grècia), Discovery Travel & Tourism LLC (Jordània), APS Mediterranean 
Pearls (Itàlia), The Palestine information & Communications Technology Incubator (Palestina), i The 
Palestine Wildlife Society (Palestina). La proposta liderada per l’ACT va ser un dels únics quatre projectes 
seleccionats entre les 67 propostes rebudes sota l’eix del turisme sostenible.

El projecte Med Pearls estableix que les experiències s’hauran de desenvolupar en zones de baixa 
densitat turística però amb molt de potencial. Sota aquests criteris, l’ACT ha escollit les zones de l’Anoia 
(en col·laboració amb la Diputació de Barcelona), les Garrigues (en col·laboració amb la Diputació de 
Lleida) i la Ribera d’Ebre (en col·laboració amb el Patronat de Turisme de Terres de l’Ebre), per impulsar 
les tres experiències catalanes que formaran part del projecte.

Les empreses catalanes que formin part d’aquesta prova pilot rebran formació en creació de producte 
turístic; podran realitzar viatges de benchmarking amb les altres experiències que formen part del 
projecte; rebran assessorament tecnològic; participaran en fires, workshops i altres activitats de 
promoció turística; i entraran a formar part d’un programa de cross selling amb la resta de socis, adreçat 
a tercers mercats com els Països Nòrdics, Estats Units i Canadà, Rússia i Àsia.

El projecte Med Pearls forma part de la convocatòria ENI CBC MEDITERRANEAN-SEA BASIN 
PROGRAMME de la Comissió Europea, i té com a objectiu la creació de 26 experiències turístiques –les 
26 perles del Mediterrani que donen nom al projecte– en 13 àrees pilot dels països que hi participen. 
Aquestes experiències tindran com a finalitat posicionar internacionalment la Mediterrània com a 
destinació de qualitat i excel·lència per a l’Slow Tourism, a partir de la cooperació publicoprivada.

2020
Memòria

57



Participació FEDER Locals
El Patronat de Promoció Econòmica gestiona el suport tècnic i financer de la Diputació de Lleida 
projectes amb finançament europeu promoguts per ens locals de la demarcació, com es el cas de 
diferents eixos 6 i 4 del FEDER, o el IDAE finançat amb FEDER de l’estat.

Nom del projecte
CAMINA PIRINEUS.
Creació de la xarxa de senders a la carta, l'eina de posicionament ecoturístic de l'Alt Urgell

Entitat 
Consell Comarcal de l’Alt Urgell

Actuacions
Infraestructures de suport
Aplicatius "Alt Urgell a la carta"
Miradors i recursos econturístics
Model de gestió : vetlladors del territori
Recuperació patrimoni-catàlegs de camins
Xarxa de senders
Accions de promoció i posicionament

Pressupost total
1.847.340,10 €

Aportació Diputació
461.835,02 €
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Nom del projecte
Projecte de millora de l'accessibilitat als espais naturals

Entitat 
Conselh generau d’Aran

Actuacions
Promoció i difusió dels recursos
Actuacions de suport al projecte
Millora dels accessos als recursos turístics naturals

Pressupost total
1.315.724,82 €

Aportació Diputació
328.931,20 €

Nom del projecte
Illa cutural de Solsona, un eix vertebrador del turisme i la cultura al Solsonès

Entitat 
Consell Comarcal del Solsonès

Actuacions
Rehabilitació cal Metge Solé i cal Manel
Museïtzació cal Manel (Casa del Carnaval)
Equipament alberg

Pressupost total
1.492.405,48 €

Aportació Dputació
373.101,36 €
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Nom del projecte
Impulsa energia. millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat i edificis públics a l’Alt Urgell

Entitat 
Consell Comarcal de l’Alt Urgell

Actuacions
Despesa personal
Millora enllumenat públic - ACM
Enllumenat interior CCAU, CDIAP i EDAR
District-heating 
Equipament
Comunicació

Pressupost total
1.417.475,62 €

Aportació Diputació
354.368,90 €

Nom del projecte
Valorització del patrimoni cultural i natural per a la dinamització turística del Pallars Jussà

Entitat 
Consell Comarcal Pallars Jussà

Actuacions
Tematització de la xarxa de senders: senders històrics de l’època romana.Recuperació ambiental per la 
dinamització turística del parc del Pinell. Creació de la xarxa de senders interpretatius del patrimoni Megalític. 
Personal d'impuls i dinamització de l'operació. Pla de comunicació i accions de difusió. Honoraris tècnics. 
Despeses indirectes. Actualització tecnològica de les càmeres de la serra de Sant Gervàs per a l’observació de la 
fauna. Senyalització de la xarxa de senders per obtenir el reconeixement Geoparc per part de la UNESCO. 
Implantació d’un sender natural i d’interpretació patrimonial a les Adoberies de la Font-Vella. Remodelació del 
museu paleontològic d’Isona i Conca Dellà de  Dinosaures del Pirineu

Pressupost total
1.015.661,49 €

Aportació Dputació
253.915,38 €
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Nom del projecte
Foment del patrimoni natural d’interès turístic al Pallars Jussà

Entitat 
Consell Comarcal Pallars Jussà

Actuacions
Itinerari pel marge dret del Noguera Pallaresa entre els embassaments de S. Antoni i Terradets.
Centre Boumort-Espai d’interpretació de la natura
Pla de comunicació i accions de difusió
Implantació d'itineraris de natura de raquetes i esquí de Muntanya
Instal·lació d'una pantalla de Leds a l'àrea de recepció del Congost de Mont-Rebei
Tècnic d'impuls i dinamització de l'operació
Instal·lació de Via Ferrata a l'embassament de Terradets
Honoraris tècnics 
Despeses indirectes

Pressupost total
1.133.865,18 €

Aportació Diputació
283.466,30 €
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El Patronat de Promoció Econòmica recolza al teixit econòmic de les comarques de Lleida mitjançant la 
organització de diferents accions, entre les que destaquen la participació en fires local mitjançant un stand propi en 
que participen els diferents productors, la posada en marxa d’eines tecnològiques per apropar productors i 
consumidors o diferents accions de promoció dels productes locals.

Mostra culinària ‘Aliments del territori i tu’
Des de l’any 2013, el Patronat de Promoció Econòmica, organisme autònom de la Diputació de Lleida és 
l’encarregat de tutelar, coordinar l’assistència dels estands en els diferents certàmens firals d’àmbit territorial, 
presenta la mostra culinària ‘Aliments del territori i tu’ com a promoció de l’oferta agroalimentària dels productes de 
les Terres de Lleida, Alt Pirineu i Aran.

A continuació, proporcionem un recull dels certàmens firals on el Patronat de Promoció Econòmica ha 
participat i els seus indicadors de l’any 2020: 

- 57a Fira Oli Qualitat Verge Extra i les Garrigues (les Borges Blanques): l’organitza l’Ajuntament de Les 
Borges Blanques i va tenir una durada de 3 dies. En les accions dutes a terme a la fira hi van participar 7 
restaurants, 15 productors i s’hi van realitzar 3 tallers infantils i 1 acte de promoció. El total d’assistents va ser de 
755 persones i es van entregar 208 Guies de Fires. 

- 22a. Fira Natura (IPCENA): és organitzada per Fira Natura i va tenir una durada de 3 dies. 

- 148a Fira de Sant Josep (Mollerussa): l’organitza l’Ajuntament de Mollerussa i va ser primera fira que no es va 
poder celebrar a conseqüència de la COVID 19.

La Direcció General de l’Organització Mundial de la Salut el dia 11 de març de 2020 va declarar pandèmia a la 
situació generada per l’epidèmia originada pel coronavirus Covid-19, per a donar lloc a l’adopció de mesures 
extraordinàries per a l’Administració.
 
En la mateixa data, la Generalitat de Catalunya, en referència al pla d'actuació del pla PROCICAT per emergències 
associades a malalties transmissibles emergents amb potencial de risc i que inclouen, entre altres, mesures 
preventives, va dictar la suspensió o ajornament de totes les activitats que impliquin una concentració 
superior a 1.000 persones.
 
Aquesta decisió va suposar la suspensió de les següents fires previstes repercutint de manera directa en el sector, 
i obrint un forat que ha acabat amb milers de llocs de treball i amb empreses sanes que, per culpa d'aquesta 
pandèmia, veurem desaparèixer per no poder fer front a aquesta aturada obligada que no ha permès treballar però 
que tampoc redueix les despeses d'estructura de forma rellevant.

ODS implicats en el projecte
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La suspensió de les cotitzacions tenia que haver estat immediata. Aquesta mesura no evita el patiment, però com 
a mínim, retalla les despeses fixes i alleujarà, encara que sigui una mica, els efectes d'aquest atur forçós de què 
només té culpa el maleït virus.

Guia de Fires 2020
La Guia de Fires 2020 de les Terres de Lleida, Alt Pirineu i Aran és l’eina de consulta que edita el 
Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida  i que permet conèixer amb una descripció 
completa (nom, lloc i dates de celebració, sector, dades de contacte i característiques) les fires que 
tindran lloc a la demarcació. 

Com ja ve essent habitual en els darrers anys, l’activitat firal a les comarques de Lleida ha anat 
incrementat progressivament. La Guia presenta 192 certàmens firals que se celebren a 125 
municipis de les comarques de Lleida. Tot i que el nombre de fires –en xifres absolutes- decreix respecte 
l’any passat, aquest fet es deu a que n’hi ha que són bianuals i no estan comptabilitzades. Concretament 
l’any passat se’n van fer 208 per les 192 de l’any 2020.

Per sectors, destaca la celebració de 56 activitats relacionades amb el camp de l’artesania i les activitats 
artístiques, les agroalimentàries i gastronòmiques (58), agrícoles i ramaderes (17), multisectorials (8), o 
les de recreació històrica i tradicions (14), entre d’altres.

Un dels increments més destacats que es constata des que es publica la Guia des de 2012 és que el 
nombre de municipis que organitzen fires ha anat pujant de forma progressiva, passant dels 75 de l’any 
2012 als 192 de 2020. Així, des de 2012 fins a l’actualitat, el nombre de municipis implicats en 
l’organització de fires ha estat el següent: 75 (2012), 82 (2013), 92 (2014), 97 (2015), 104 (2016), 106 
(2017), 107 (2018), 112 (2019), arribant als 125 actuals.

L’increment de municipis que organitzen esdeveniments firals, demostra la voluntat de donar a conèixer 
les fortaleses de cada poble i les oportunitats que l’activitat firal genera pel municipi organitzador i la seva 
àrea territorial de referència, en termes de desenvolupament econòmic, tant en la generació d’activitat 
econòmica com en la creació d’ocupació.

Així, la celebració d’una fira comporta, d’una banda, una sèrie de despeses necessàries per a la seva 
posada en marxa i, de l’altra, l’afluència d’expositors i visitants de fora que gasten en allotjament, 
restauració i altres béns i serveis, despeses totes elles que suposen una injecció d’ingressos, i la 
generació de producció i ocupació local i regional.

Com a novetat firals del 2020 destacàvem la primera edició de la Fira del Timó d’Alfés; i la recuperació 
d’altres fires que es recuperen després d’un temps com Vallbonatura, a Vallbona de les Monges i el 3r 
Red Mountain Beer Fest, de la Pobla de Segur. Altres canvien de nom com Cominart que passa a 
anomenar-se Ecoponent, a Vilanova de Bellpuig, o Conserva’t que es dirà Cuida’t, la fira de Bellpuig. Cal 
tenir en compte també que hi ha fires caràcter bianual com Fira del Préssec d’Alfarràs, que alternarà amb 
la Fira de la Truita.

La situació generada per la pandèmia de la COVID-19 ha suposat una aturada, sense precedents, de 
l’activitat. Concretament a les terres de Lleida, Alt Pirineu i Aran, fins aquesta data, han estat 182 fires 
suspeses de les 192 previstes per l’any 2020.
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PLA DE CONTINGÈNCIA COVID-19 A LES ACTIVITATS FIRALS CATALANES

El Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida, juntament amb la FEFIC (Federació de 
Fires de Catalunya) i les Diputacions de Barcelona i Girona, han elaborat la “Guia per a la 
implementació del Pla de contingència COVID-19 a les activitats firals catalanes”, amb l’únic 
objectiu de facilitar que els organitzadors firals, empreses vinculades i ajuntaments i administracions 
implicades tornin a programar esdeveniments firals potents i que ho facin amb el màxim nivell de 
seguretat possible.

El vicepresident del Patronat de Promoció Econòmica, Carles Gibert, va dir que “les fires esdevenen un 
lloc d’intercanvi, de confluència i de contacte entre necessitats i interessos diversos, i aquesta riquesa i 
diversitat li atorguen un paper rellevant en la configuració del present i el futur de les nostres ciutats i 
pobles. Si hi ha un sector que s’ha vist força afectat per aquesta situació de pandèmia que vivim, aquest 
és el dels esdeveniments firals”.

Les fires, certàmens, mostres o mercats són el millor exemple per posar negre sobre blanc el que hem 
anomenat la força dels municipis: aquest tangible que posa tot el seu potencial més característic i propi 
en benefici d’una economia de proximitat significant-se com un dels principals motors de transformació 
del país, de sociabilitat i de suport a les economies locals.

La situació generada per la pandèmia de la COVID-19 ha suposat una aturada, sense precedents, de 
l’activitat. Concretament a les terres de Lleida, Alt Pirineu i Aran, fins aquesta data, han estat 140 fires 
suspeses de les 192 previstes per l’any 2020.

L’any 2020 es celebrà el 27è congrés de Fires de Catalunya, que a causa de la situació actual, serà 
en format on-line. El congrés se celebrarà els dies 23, 24 i 25 de novembre amb una temàtica molt 
actual: “El món de les fires davant el repte de la Covid-19”.

2020
Memòria

64



Campanya ‘Tinc sort de tenir-te a prop
La Diputació de Lleida, a través del Patronat de Promoció Econòmica, va presentar una campanya 
institucional per impulsar l’economia de proximitat de les pimes de les terres de Ponent, de l’Alt Pirineu i 
de l’Aran en el marc de la crisi esdevinguda arran de la pandèmia de la Covid-19. 

Sota el lema “Tinc sort de tenir-te a prop”, la campanya posava en valor l’economia de proximitat, el 
vincle existent entre productors i consumidors i, en definitiva, la complicitat i retroalimentació que 
s’estableix entre la producció i el consum local. 

Es tractar d’una campanya de persones reals que es trobaven al capdavant de diferents àmbits de 
negocis lleidatans: comerç, agroalimentació, restauració i sector serveis, així com artesans, i ho fa 
convertint en protagonistes persones amb noms i cognoms que regenten negocis de diferents sectors 
de la demarcació de Lleida, que són les cares visibles de la campanya. Els protagonistes, una 
cinquantena, a través de diferents espais mediàtics en els quals van explicar les seves vivències reals 
durant el temps de confinament.

La iniciativa també va posar de palès el talent, la qualitat i el valor afegit de les pimes lleidatanes amb 
l’objectiu de fomentar l’autoestima i l’amor propi del teixit empresarial de les comarques de Lleida, des 
de la plana fins al Pirineu. I ho va fer amb un missatge esperançador que subratlla la “sort” que pot 
representar la proximitat davant d’una situació de crisi com la que s’està vivint i que es vehicularà a les 
xarxes socials amb l’etiqueta #jopertuitupermi.

De fet, l’etiqueta en qüestió es va convertit en el fil conductor d’una campanya que instava a comprar a 
les terres de Lleida i que va tenir una presència notòria als mitjans de comunicació i a les xarxes socials 
durant els mesos de juny, juliol i agost de 2020, donant aquest protagonisme a les persones anònimes 
que no van deixar d’empènyer l’economia local durant els darrers mesos malgrat les dificultats. Així, se’ls 
va veure intercanviant-se les eines de treball que els són pròpies amb un doble objectiu: d’una banda, 
posar en valor la proximitat, no només física sinó també de tracte, de les pimes lleidatanes; de l’altra, 
apostar per la pròpia ciutadania, des de productors a consumidors, o venedors i compradors, explicant 
el concepte “jo per tu i tu per mi”.
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En aquesta campanya, dissenyada per a formats informatius de premsa escrita, web, ràdio i televisió, 
també van tenir el seu protagonisme els propis mitjans de comunicació locals i hiperlocals, considerats 
també com a productors de proximitat, que van obrir espais propis a les experiències reals de les pimes 
de les terres de Lleida, l’Alt Pirineu i l’Aran per explicar de primera mà com la crisi sanitària els ha afectat 
i de quina manera és bàsic el consum de proximitat per  pal·liar els efectes en les economies locals dels 
mesos en què el confinament no ha permès l’activitat econòmica dels seus veïns.

El Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida volia que aquesta fos una campanya on 
s’hi pogués sumar el màxim nombre de persones possible i en la qual es convidava a participar-hi des 
d’empresaris a consumidors, així com els gremis, les associacions de comerciants i les pimes.
 
Els interessats podien fer arribar la seva versió de l’espot al Patronat de Promoció Econòmica amb la 
finalitat de donar la més àmplia visibilitat possible als establiments, que es difonia via online amb el 
hashtag #jopertuitupermi i també formava part de la campanya institucional.

D’aquesta manera, visualitzant el talent lleidatà i el consum de proximitat, alhora que conscienciant de la 
sort que rau en aquest talent i en aquesta proximitat, la campanya “Tinc sort de tenir-te a prop” formava 
part de l’impuls a l’economia del territori promogut pel Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació 
de Lleida.

Dades impacte

Resum de l’informe de reputació de la campanya ‘Tinc sort de tenir-te a prop’:

Xifres - 119 impactes

- Audiència*: 3.034.489
- Difusió**: 72.444
- Valor monetari: 57.165 € mínim (doncs hi ha impactes dels quals no es disposa de la valoració 
econòmica)

*Nombre estimat de lectors totals per publicació, que pot ser més elevat que la difusió.
** Nombre d’exemplars adquirits pels lectors, tant premsa escrita com digital.
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T’ho portem a casa

El Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida va posar en marxa un nou apartat a la 
web/app ‘Aliments del territori i tu’ - que inclou pagesos i productors locals de les comarques de 
Lleida - sota el nom ‘T’ho portem a casa’, amb la intenció de facilitar l’arribada de productes de 
proximitat i de temporada a  les persones que ho demanin, coincidint amb aquesta època de 
confinament degut a la pandèmia causada per la COVID-19. 

‘T’ho portem a casa’ facilita que prop de 100 productors de la xarxa ofereixen la possibilitat que els 
consumidors contactin amb ells perquè els enviïn les comandes directament als domicilis.

Es poden trobar des de  carns,  cereals,  cervesa artesana,  conserves, derivats làctics,  embotits, 
formatges, fruita de llavor, fruits secs, herbes aromàtiques, llets,  llegums, mel, melmelades, oli, olives, 
patés, plats cuinats, productes de fleca, productes ecològics, vinagre, vins, etc....

 La xarxa –impulsada per la Diputació de Lleida- aplega empreses del sector agroalimentari de les terres 
de Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran i està basada en la qualitat i varietat dels productes existents. El web/app 
permet que la ciutadania localitzi els productes i n’obtingui informació acurada, i que els productors 
tinguin una plataforma que els doni a conèixer i els posicioni en el mercat.

Xarxa de Barris Antics
Durant tot el mes d’octubre els municipis de Balaguer, Cervera, Cervià de les Garrigues, Juneda, les 
Borges Blanques, Lleida i Tremp, van organitzar la 10a campanya conjunta de dinamització 
comercial i territorial de la Xarxa de Barris Antics amb Projectes que aglutina 31 municipis de 
tot Catalunya, i que tenen el suport del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.

L’objectiu és treballar en xarxa i de forma col·laborativa per dur a terme accions conjuntes en el marc de 
la promoció del petit comerç –abastament estès per tot el territori català com a model econòmic 
tradicional i familiar- i ensenyar i explicar la riquesa cultural i patrimonial de cadascun dels 31 municipis 
participants.
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El Patronat de Promoció Econòmica participa activament en diferents accions que tinguin com a objectiu recolzar 
el desenvolupament empresarial de les comarques de Lleida, com l’àrea 5G de Lleida, la organització d’accions 
formatives i dinàmiques amb els diferents agents de promoció econòmica o diferents estudis sobre la realitat 
empresarial de les nostres comarques.

Posada en marxa de l’Àrea 5G de Terres de Ponent
L’Àrea 5G de Terres de Ponent, és una proposta impulsada per la Diputació de Lleida, Generalitat de Catalunya, la  
Mobile World Capital Barcelona, Fundació i2CAT, Cambra de Comerç de Lleida i Paeria de Lleida.

Concretament, la instal·lació d’una infraestructura específica indoor per a l’impuls d’aquesta tecnologia a la 
Cambra de Comerç de Lleida. Aquesta infraestructura singular està situada a la seu de la Cambra i donarà 
cobertura a la pròpia institució, a l’estació de l’AVE i a ubicacions contigües, com ara el Centre de Convencions. 
L’impacte de la iniciativa tindrà incidència en el teixit econòmic i social de la zona, fomentant la innovació i la 
dinamització econòmica.

L’edifici de la Cambra de Comerç serà el centre neuràlgic de les activitats d’aquesta Àrea 5G. A la tercera planta 
s’hi habilitarà un espai polivalent, on hi haurà un laboratori 5G i on es realitzaran workshops, presentacions i 
formacions en l’àmbit de la connectivitat intel·ligent. Perquè això sigui possible es farà una inversió en la 
infraestructura indoor de 5G, que possibilitarà que des del laboratori es pugui accedir a la xarxa interna per 
modificar paràmetres avançats de 5G.

L’Àrea 5G de Terres de Ponent té l’objectiu d’iniciar el projecte Lleida ON d’implantació de tecnologia 5G que 
permeti la creació de serveis digitals de valor afegit que es puguin estendre per les Terres de Ponent. La 
infraestructura instal·lada ha de servir de base per a l’expansió territorial de la iniciativa a través del desplegament 
d’infraestructures 5G i el desenvolupament de solucions i serveis finalistes sobre aquesta tecnologia que permetin 
la digitalització sostenible del territori.

La connectivitat 5G per aquesta àrea vol centrar l’esforç en l’impuls de determinats sectors que puguin ser pal de 
paller per al posterior desplegament per al conjunt de les terres de Lleida, atenent a les seves necessitats socials i 
econòmiques. Aquests sectors estratègics són l’agroalimentari, el ramader i el de la sanitat animal i el de gestió i 
provisió de recursos hídrics, així com tot el que fa referència a les ciutats intel·ligents: comerç, logística, eficiència 
energètica, sostenibilitat i nous models de ciutat.

Les particularitats de Lleida la converteixen en una localització ideal per demostrar com la tecnologia 5G pot facilitar 
el seu desenvolupament econòmic i social. Aquestes particulars són que es tracta d’una ciutat interior, amb 
condicions climàtiques dures, alta presència de migració estacional i no estacional, universitat pròpia, centres de 
rellevància tant hospitalaris com tecnològics i d’investigació, bones comunicacions, mobilitat no extrema, 
equidistància amb una gran àrea metropolitana i ciutats d’entorn marítim i ciutats d’interior, recinte firal i ecosistema 
turístic de gran potencial econòmic.

Desenvolupament empresarial
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Reunions amb tècnics, càrrecs electes, associacions empresarials i altres 
entitats del territori 
El Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida, buscant la complicitat del món local i 
comarcal, durant l’any 2020 ha endegat un procés participatiu de reflexió conjunta sobre el model de 
desenvolupament estratègic del nostre territori, d’acord amb les tendències que s’apunten tant a nivell 
mundial, com des de la pròpia  Unió Europea.

Aquestes tendències impulsen als territoris cap a models econòmics de base innovadora, fortament 
tecnificats, capaços de desenvolupar col·laborativament respostes efectives a les principals problemàti-
ques socioeconòmiques que els afecten, i fonamentats en els recursos i potencialitats disponibles en 
cada territori en relació a les oportunitats que ofereix el canvi de paradigma global cap a sistemes de 
producció i consum més sostenibles i a una societat digital

A partir d’unes dinàmiques obertes i flexibles de treball, responsables polítics locals i comarcals, personal 
tècnic i representants del teixit empresarials han contribuït amb les seves aportacions en els diferents 
temes proposats. 

Les trobades es van plantejar amb l'objectiu de, per una banda, donar a conèixer el nou equip directiu 
del Patronat de Promoció Econòmica, i per l’altra, realitzar una posada en comú de les necessitats i 
reptes relacionats amb la promoció econòmica local.

Durant tres setmanes dels mesos de gener i febrer el Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació 
de Lleida, va dur a terme de manera presencial pel conjunt de la demarcació de Lleida una sèrie de 
sessions participatives orientades específicament als responsables polítics locals i comarcals en l’àmbit 
de la promoció econòmica.

En total, tal i com reflexa el quadre, van ser 6 sessions, dues per setmana i 13 comarques, agrupades 
per proximitat territorial , alternat plana i muntanya. Dels 231 municipis convocats es va assolir una repre-
sentació del 21%, es a dir 49 municipis representats per 58 assistents, i a tall de curiositat va suposar 
recórrer més de mil kilòmetres, per tal d’apropar geogràficament les diferents sessions al màxim numero 
d’assistents.
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Dia

28 gen

30 gen

4 feb

6 feb

11 feb

13 feb

Lloc

CEI P.Sobirà

Ceeilleida

CEI Val d’Aran

CEI Balaguer

CEI Alt Urgell

CEI Bell-lloc

TOTAL

Km

278

10

328

120

260

30

1026

Comarques
convocades

Pallars Jussà
Pallars Sobirà

Segrià
Garrigues

Alta Ribagorça
Val d’Aran

Noguera
Segarra

Solsonès
Alt Urgell
Cerdanya
Berguedà

Pla d’Urgell
Urgell

Municipis
convocats

14
15

38
24

3
9

30
21

15
19
6
1

16
20

Persones
Assistents

11

10

7

13

10

7

58

nº Municipis
Representats

10

8

6

10

8

7

49

% Municipis
Representats

34%

13%

50%

20%

20%

19%

21%
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Pel que fa el desenvolupament de les Trobades, l’estructura de treball va ser la següent:

- PRESENTACIÓ equip directiu
- DINÀMIQUES per la detecció de necessitats en l’àmbit de Promoció econòmica
- Dinàmica 1: Quines són les principals virtuts del vostre municipi/territori?
- Dinàmica 2: Que esteu fent en termes de Promoció Econòmica per potenciar les virtuts del vostre 
municipi/territori
- Dinàmica 3: Què considereu que el Patronat de Promoció Econòmica pot fer per ajudar-vos?
- EIXOS de treball
- PROPERES passes
- DUBTES i preguntes
- VALORACIÓ de jornada

L’aspecte fonamental d’aquetes sessions recau vers les tres dinàmiques participatives del segon 
apartat. Fruit d’aquestes dinàmiques son el total de 809 aportacions fetes pels 58 assistents en 12 hores 
de feina col·laborativa.

Durant dues setmanes del mes de març i dos dies del mes de juny el Patronat de Promoció Econòmica 
de la Diputació de Lleida, va dur a terme de manera presencial i telemàtica, degut al COVID19, les 
sessions participatives orientades específicament al personal tècnic que treballa en l’àmbit de la 
promoció econòmica.

En total,  van ser 6 sessions, dues per setmana i 13 comarques, agrupades per proximitat territorial, 
alternat plana i muntanya. Dels 231 municipis convocats es va assolir una representació del 17%, es a 
dir 40 municipis representats per 58 assistents, i a tall de curiositat va suposar recórrer 570 kilòmetres, 
per tal d’apropar geogràficament les diferents sessions al màxim numero d’assistents.
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Dia

3 mar

5 mar

10 mar

11 mar

4 maig

5 maig

Lloc

Epicentre
Tremp

CEI Borges

CEI Alta Ribag.

CEI Tàrrega

Virtual TEAMS

Virtual TEAMS

TOTAL

Km

173

54

248

95

570

Comarques
convocades

Pallars Jussà
Pallars Sobirà

Segrià
Garrigues

Alta Ribagorça
Val d’Aran

Pla d’Urgell
Urgell

Noguera
Segarra

Solsonès
Alt Urgell
Cerdanya
Berguedà

Municipis
convocats

14
15

38
24

3
9

16
20

30
21

15
19
6
1

231

Persones
Assistents

14

18

10

7

5

4

58

nº Municipis
Representats

7

10

8

7

4

4

40

% Municipis
Representats

24%

16%

67%

19%

8%

10%

17%

70



2020
Memòria

Pel que fa el desenvolupament de les Trobades, l’estructura de treball va ser la següent:

- PRESENTACIÓ equip directiu
- DINÀMIQUES per la detecció de necessitats en l’àmbit de Promoció econòmica
- Dinàmica 1: Quines són les accions/projectes que esteu desenvolupant en el vostre municipi/territori?
- Dinàmica 2: Quines són les accions/projectes que creieu que serien molt interessants de desenvolupar 
en el vostre municipi/territori
- Dinàmica 3: Què considereu que el Patronat de Promoció Econòmica pot fer per ajudar-vos?
- EIXOS de treball
- PROPERES passes
- DUBTES i preguntes
- VALORACIÓ de jornada 

Fruit de les tres dinàmiques participatives son el total de 478 aportacions fetes pels 58 assistents en 12 
hores de feina col·laborativa.

La següent taula mostra la distribució tant per dinàmiques com per territoris:
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Dia

3 mar

5 mar

10 mar

11 mar

4 maig

5 maig

Lloc

EpicentreTremp

CEI Borges

CEI Alta Ribag.

CEI Tàrrega

Virtual TEAMS

Virtual TEAMS

TOTAL

TOTAL

91

126

91

81

31

58

478

Comarques
convocades

Pallars Jussà
Pallars Sobirà

Segrià
Garrigues

Alta Ribagorça
Val d’Aran

Pla d’Urgell
Urgell

Noguera
Segarra

Solsonès
Alt Urgell
Cerdanya
Berguedà

Aportacions
D1

66

71

57

48

18

23

283

Aportacions
D2

12

21

22

21

4

21

101

Aportacions
D3

13

34

12

12

9

14

94
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Estudi impacte COVID
INFORME SOBRE ELS RESULTATS DE L’ENQUESTA DE LA CRISI DE LA COVID-19 A LLEIDA I 
A LA SEVA DEMARCACIÓ

El Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida, davant la crisi econòmica provocada per 
l’emergència sanitària de la COVID-19 va posar en marxa un estudi en col·laboració amb la Universitat 
de Lleida per conèixer quin ha estat l’impacte socioeconòmic que aquesta crisi sanitària ha generat a la 
nostra demarcació. 

El propòsit d’aquest estudi va ser obtenir una diagnosi el més precisa possible dels efectes de la 
COVID-19 soferts per les empreses durant els primers mesos de la pandèmia, mitjançant les opinions 
dels seus directius i/o propietaris sobre la situació actual i de les expectatives de recuperació dels seus 
negocis.

L’informe es va realitzar mitjançant una mostra de 911 enquestats entre empresaris i autònoms ubicats 
a Lleida i a la seva província gracies a la col·laboració d’associacions empresarials i ens locals de la 
demarcació, amb respostes obtingudes durant els mesos de juliol i agost de 2020. 

Píndoles formatives online
Durant el darrer trimestre de l’any, es van iniciar una sèrie de píndoles formatives, en modalitat de video-
conferencia, dins del Pla Agrupat de Formació Continua AFEDAP 2020, promogut per l’Associació Cata-
lana de Municipis i el Patronat de promoció econòmica amb l’objectiu de crear una “comunitat” de 
personal tècnic que sigui l’embrió dels usuaris de la plataforma per al desenvolupament de l’Agenda 
compartida, fomentant el treball col·laboratiu. 

Les accions programades i el número d’alumnes van ser les següents:

2020
Memòria

Data

11 nov

18 nov

3 des

Títol

Agendes compartides per a la sostenibilitat
 i el canvi social”.Pla de comunicació i difusió

Iniciatives locals d’impuls a la innovació 
empresarial

Transformació digital

TOTAL 

Nº Alumnes

46

47

54

147
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Sessions

AGENDES COMPARTIDES
PER A LA SOSTENIBILITAT

I EL CANVI SOCIAL

Formador

Teresa Botargues

Data

11 nov

Durada

4h

Nº Inscrits

46

Avaluació
general

4,6/5

Objectius: Explicar el concepte d’agendes compartides i la seva aplicació en la identificació de 
projectes i/o iniciatives susceptibles de ser cofinançats amb recursos europeus per al període 
2021-2027.

Explicar el funcionament de l’agenda compartida en el marc del Projecte Estratègic per a la 
Transformació Econòmica de les Terres de Lleida, Pirineu i Aran 2020-2027

Sessions

INICIATIVES LOCALS
D’IMPULS A LA 

INNOVACIÓ EMPRESARIAL

Formador

Xavier Gallardo

Data

18-nov

Durada

4h

Nº Inscrits

47

Avaluació
general

4,3/5

Objectius: Entendre què es la innovació i el seu potencial
Interioritzar el seu potencial per mitjà d’ús d’eines de creativitat i exercici cognitiu
Assolir arguments per potenciar la innovació a empreses i emprenedors locals
Aprendre sobre experiències reals i properes d’ens locals pel foment de la innovació 
empresarial i extreure sinèrgies aplicables a cada cas concret de tipologia de municipi i 
estructura d’activitat econòmica

Sessions

TRANSFORMACIÓ 
DIGITAL

Formador

Xavier Gallardo

Data

3-des

Durada

4h

Nº Inscrits

54

Avaluació
general

4,1/5

Objectius: Entendre què es la Transformació Digital i el seu potencial
Assolir arguments per potenciar la Transformació Digital a empreses i emprenedors locals
Conscienciar de la necessitat de que les pimes i els emprenedors integrin estratègies de 
transformació digital per mantenir i potenciar la seva competitivitat
Entendre com s’ha de definir l’estratègia de transformació digital, i quines son les eines i 
metodologies a seguir en la seva implantació

TOTAL            12h      147                4,3
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El Patronat de Promoció Econòmica participa activament en diferents xarxes de col·laboració institucional, amb 
l’objectiu de promoure les comarques de Lleida i captar finançament europeu, entre les que destaca Euromontana 
i Arc Llatí.

Euromontana
És una xarxa formada per 70 institucions regionals i nacionals de muntanya de tota Europa, incloent agències de 
desenvolupament regional, autoritats locals, agències medioambientals, organitzacions forestals, agrícoles i 
ramaderas, instituts d’investigació, universitats, etc.

Euromontana exercei una important tasca d’interlocució entre aquestes zones de muntanya i les corresponents 
autoritats europees. A més a més, facilita l’intercanvi d’informació i experiències entre els seus membres mitjançant 
la organització de seminaris, jornades i conferències, així com la realització d’estudis propis i la seva col·aboració.

Arc Llatí
És una associació d’autoritats locals intermèdies de NUTS III (Diputacions i Consells Insulars espanyols, Províncies 
italianes i Departaments francesos) de la ribera occidental del Mediterrani. Representat pels presidents de les 
col·lectivitats membres, existeix des del 1999 i es va constituir oficialment com a Associació el juny de 2002 a 
Montpellier.

 

Xarxes
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Grups de treball
El Patronat de Promoció Econòmica participa activament en diferents grups de treball, comissions i 
reunions professionals amb l’objectiu defensar els interessos de les comarques de Lleida, captar possibles 
inversions i fer arribar els possibles coneixements adquirits a les empreses i institucions de Lleida.
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Grup de treball

Taula sectorial GTSIC - 
Grup de Treball de Sistemes 

d’Informació en Comerç (GTSIC)

Barris Antics -  Compra i Guanya

MultipliCAT

Comitè Organitzador
 Congrés Fires de Catalunya

Grup Treball Dona

Club del Pacte

G.T d’Energia sostenible

G.T. d’Adaptació al canvi climàtic

G.T. d’Economia circular i verda

Interreg MED Renewable Energy 
Community

Línies guia per a la planificació 
local en matèria de canvi climàtic 

als Pirineus

Setmana energia

G.T eficiència energètica

Taula de senderisme 

FUE Local

Forum de l’Oli d’Oliva Extra Verge

Interreg Med Renewable Energy

Procés Participatiu ESCACC30

Entitat líder

Gerència de Serveis de Comerç 
Àrea de Desenvolupament

econòmic, turisme i comerç 
Diputació de Barcelona i 

Generalitat de Catalunya – 
Departament Comerç i Consum

Ajuntament del Vendrell

Fira APAT

FEFIC

Departament d'Empresa 
i Coneixement

4 diputacions

Xarxa en Xarxa

Xarxa en Xarxa

Xarxa en Xarxa

EMAE

OCCC

ICAEN

ICAEN

IDAPA

Generalitat

Mancomunitat del Segrià Sec

ICAEN (Catalunya)

Oficina Catalana Canvi Climàtic

Reunions/any

2 a 3

3 a 4

2 a 3

2 a 3

2 a 3

2

3

2

2

10

3

3

2

2

2

8

12

6

75



Pacte dels Alcaldes del Clima i l’Energia

El Pacte dels Alcaldes es una iniciativa europea adreçada directament a les autoritats locals i els seus ciutadans per 
prendre la iniciativa contra l’escalfament global.

L’objectiu de la Comissió Europea és que les entitats locals (ajuntaments) assumeixin com a propi l’objectiu de 
reducció del 20% de l’emissió de CO2 per l’any 2020. 

El Pacte dels Alcaldes creix, evoluciona es replantegen objectius i es redefineixen altres per tal d’encarar un futur. 
Es llavors quan des de la comissió europea el 15 d’Octubre de 2015 es decideix fusionar el Pacte dels Alcaldes i 
Mayors Adapt en una única iniciativa, es planteja el nou Pacte dels Alcaldes pel Clima i l'Energia, mitjançant el 
qual es van assumir els objectius de la UE per l’any 2030 i es va adoptar un enfocament integral d'atenuació del 
canvi climàtic i d'adaptació a aquest.

Aquest nou pacte es basa en tres pilars fonamentals:

- Atenuació: Esdevé més ambiciós amb un compromís de reducció d’emissions de GEH més enllà del 40% per 
l’any 2030, mitjançant l’augment de l’eficiència energètica i un major ús de fonts d’energia renovables.

- Adaptació: Incorpora el compromís d’avançar cap a la resiliència de les ciutats afegint la obligació de redactar 
un Pla d’Adaptació al Canvi Climàtic i executar-ne les accions.

- Subministrament energètic segur, sostenible i assequible.

 

Clima i energia
ODS implicats en el projecte
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El nou Pacte dels Alcaldes i Alcaldesses pel Clima i l'Energia és la corrent principal del moviment Europeu 
que involucra les Autoritats Locals i la seva ciutadania en la lluita contra el canvi climàtic. Aquesta 
iniciativa renovada defineix els compromisos renovats i la visió compartida per abordar reptes 
interconnectats: la mitigació del canvi climàtic, l’adaptació i l’energia sostenible.
 
L’adhesió dels municipis de la província de Lleida al Pacte dels Alcaldes ha anat augmentant arribant a 
data d’avui a més del 60% dels municipis de la província (138). En aquest moments només queden per 
formalitzar l’adhesió  de dos caps de comarca (Mollerussa i Cervera), la resta son municipis en general 
de menys de 1.500 habitants.

Les comarques amb una adhesió superior a la mitja son: Alta Ribagorça (100%), Noguera (77%), Urgell 
(75%), Cerdanya (67%), Garrigues (67%), Pla d’Urgell (63%) i Solsonès (60%).

Taules d’indicadors del Programa Pacte dels Alcaldes 2020
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Programa
Adhesió

Programa
PAES

Programa
Comptabilitat Energètica

Núm.
adherits

10

3

4

16

23

6

10

10

5

22

9

15

4

138

%

53

100

67

67

77

43

67

63

24

58

60

75

44

60

Núm.ajuts
redacció

 PAES

6

3

4

13

22

5

6

8

3

19

7

13

2

111

Núm.
 altes
SIE

15

3

0

4

20

3

4

6

22

12

2

6

1

112

Núm.
 altes

polisses

399

56

0

106

566

150

71

261

522

619

8

341

1

3500

Núm.
tècnics
formats

24

2

0

13

25

9

2

13

21

29

5

13

2

174

Núm.
hores

formació

35

0

0

5

0

5

5

0

10

0

0

0

0

52

Núm.
PAES

redactats

4

3

4

15

20

5

8

8

3

21

8

13

2

114

Comarca

Alt Urgell

Alta Ribagorça

Cerdanya
Berguedà

Garrigues

Noguera

Pallars Jussà

Pallars 
Sobirà

Pla d’Urgell

Segarra

Segrià

Solsonès

Urgell

Val d’Aran

TOTAL

77



Indicadors web
Anàlisis del web del Patronat de Promoció Econòmica promocioeconomica.cat:

Comunicació

78

2020
Memòria



Indicadors Xarxes Socials
Twitter @Promo_Economica

Nous seguidors al compte: 184. De 513 a 697.

Facebook Patronat de Promoció Econòmica

Gener: 12 publicacions amb un abast de 1256 persones.
Febrer: 22 publicacions amb un abast de 2837 persones.
Març: 5 publicacions amb un abast de 1987 persones.
Abril: 1 publicació amb un abast de 542 persones. 
Maig: no hi ha indicadors.
Juny: 13 publicacions amb un abast de 5809 persones.
Juliol: 43 publicacions amb un abast de 17.589 persones.
Agost: 24 publicacions amb un abast de 5.031 persones.
Setembre: 4 publicacions amb un abast de 1.831 persones.
Octubre: 1 publicació amb un abast de 706 persones.
Novembre: no hi ha indicadors.
Desembre:  6 publicacions amb un abast de 340 persones.

Nous seguidors a la pàgina: de 514 a 582 seguidors.

Gener 2020:
- 12 tweets.
- 11 followers nous.
- 146 visites al perfil
- 9.749 impressions
- 29 mencions.

Febrer 2020:
- 24 tweets.
- 26 followers nous.
- 391 visites al perfil
- 19.200 impressions
- 23 mencions.

Març 2020:
- 5 tweets.
- 13 followers nous.
- 171 visites al perfil
- 9.989 impressions
- 10 mencions.

Abril 2020:
- 4 tweets.
- 9 followers nous.
- 308 visites al perfil
- 7.818 impressions
- 20 mencions.

Maig 2020:
- 6 tweets.
- 8 followers nous.
- 118 visites al perfil
- 8.220 impressions
- 5 mencions.

Juny 2020:
- 22 tweets.
- 20 followers nous.
- 512 visites al perfil
- 19.500 impressions
- 29 mencions.

Juliol 2020:
- 34 tweets.
- 33 followers nous.
- 381 visites al perfil
- 28.100 impressions
- 26 mencions.

Agost 2020:
- 22 tweets.
- 13 followers nous.
- 170 visites al perfil
- 17.100 impressions
- 11 mencions.

Setembre 2020:
- 9 tweets.
- 11 followers nous.
- 248 visites al perfil
- 11.400 impressions
- 11 mencions.

Octubre 2020:
- 6 tweets.
- 8 followers nous.
- 118 visites al perfil
- 8.220 impressions
- 5 mencions.

Novembre 2020:
- 15 tweets.
- 24 followers nous.
- 780 visites al perfil
- 15.300 impressions
- 23 mencions.

Desembre 2020:
- 7 tweets.
- 8 followers nous.
- 695 visites al perfil
- 7.452 impressions
- 19 mencions.
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Instagram @promo_economica

Al juny del 2020 es va crear el nou compte del Patronat de Promoció Econòmica en aquesta xarxa social. 
Anteriorment, des del compte d’@alimentsdelterritori, s’havia anat publicant tot el referent al xarxa 
d’Aliments del territori i tu.

Durant els 7 mesos de l’any 2020 s’han publicat 53 posts. 
Actualment el compte de la pàgina té 435 seguidors.
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